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ESIPUHE
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Politiikkatoimenpiteiden arviointi – mitä, miten, miksi

LUKU 1
POLITIIKKATOIMENPITEIDEN
ARVIOINTI
– MITÄ, MITEN, MIKSI
Seija Ilmakunnas
seija.ilmakunnas@vatt.fi
Teuvo Junka
teuvo.junka@vatt.fi
Roope Uusitalo
roope.uusitalo@vatt.fi
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

1.1

Johdanto

Poliittinen päätöksenteko on vaikea laji. Useimmiten päätöksiä tehtäessä käytettävissä on puutteellisesti tietoa päätösten vaikutuksista.
Epävarmuuden vallitessa pitää silti saada aikaan seuraavan vuoden
budjetti ja päättää, miten verotetaan työtuloja tai hiilidioksidipäästöjä. Demokratiassa päätöksiin vaikuttavat luonnollisesti enemmän tai
vähemmän objektiivisten vaikutusarvioitten lisäksi eri intressiryhmien tarpeet. Silti sekä niiden, joiden jokapäiväiseen elämään päätökset
vaikuttavat, että niiden, jotka maksavat verotuksessaan päätöksistä
aiheutuvan laskun, kannalta on oleellista, mitä seurauksia tehdyillä
päätöksillä on.
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Tämän kirjan päätarkoituksena on esitellä esimerkkien avulla poliittisten päätösten vaikutuksia arvioivaa taloustieteellistä tutkimusta.
Kirjaan on valittu kymmenen artikkelia, jotka raportoivat tuloksia
hyvin erilaisten poliittisten päätösten vaikutusten arviointiprojekteista. Tarkoitus ei ole kattaa kaikkia mahdollisia politiikanlohkoja eikä
edes systemaattisesti käydä läpi tärkeimpien viimeaikaisten lainsäädäntöhankkeitten vaikutusarvioita. Pikemminkin tarkoitus on esitellä
tutkimuksen parhaita käytäntöjä ja keskustella siitä, mitä merkitystä
tällaisilla vaikutusarvioilla voi ja pitäisi olla.

1.2

Vaikuttavuustutkimus on nyt muotia

Julkisen vallan toimintaan liittyvän arviointitutkimuksen tarve on
kasvanut monesta syystä. Talouspolitiikan painopiste on muuttunut
siten, että kasvu- ja rakennepolitiikka on vallannut jalansijaa lyhyen tähtäimen kysynnän säätelyyn tähtäävältä suhdannepolitiikalta.
Vielä 1960-luvulla talouspolitiikan ja myös taloustieteen ytimessä
oli kokonaiskysynnän säätely, mikä näkyi tutkimuksessa makrotaloustieteen ”ylivaltana”. Sittemmin talouspolitiikassa ovat korostuneet
toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan talouden kehitykseen ensi
sijassa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä (Mannermaa 2007). Kasvu- ja rakennepolitiikan nousu on samalla muuttanut taloustieteellisen tutkimuksen painopisteitä. Samalla on kasvanut tarve arvioida
näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta.
Viime vuosina vaikuttavuusanalyysien kysyntää on kasvattanut ns.
paremman sääntelyn politiikka. Konkreettisena esimerkkinä tästä on
Hallituksen strategia-asiakirjaan 2007 sisältyvä ensimmäinen lainsäädäntösuunnitelma. Siinä hallitus sitoutuu tehostamaan lainsäädännön vaikutusten arviointia erityisesti suunnitelmassa mainituissa
laajoissa uudistushankkeissa, kuten kuntien valionosuusjärjestelmän
uudistamisessa, energiankäytön tehokkuutta koskevissa säädöksissä,
päästökauppalain muutoksissa, kilpailulain ja terveydenhuoltolain
valmistelussa sekä yliopistolain kokonaisuudistuksessa. Niin ikään
hallitus sitoutuu edistämään vaihtoehtojen aikaisempaa laajempaa
selvittämistä erilaisten uudistusten yhteydessä.
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Hallituksen linjauksen taustalla on pitkä ketju 1990-luvun puolivälin
jälkeen1 käynnistettyjä lainvalmistelun kehittämishankkeita. Tavoitteena on ollut parantaa lainvalmistelun tasoa paitsi lakiesitysten teknisen laadun niin erityisesti myös vaikutusarvioinnin osalta (VNK
13/2005). Lukuisten työryhmien muodossa toimineet kehittämishankkeet ovat tuottaneet samansuuntaisen tilanneanalyysin lainvalmistelun ongelmakohdista, ja samalla niiden toimenpide-ehdotukset
ovat sisältäneet yhteisiä elementtejä. Toimenpide-ehdotusten mukaan lainvalmisteluun tarvitaan lisää: 1) kattavaa ja monipuolista
tietopohjaa, 2) toimenpidevaihtoehtojen monipuolista harkintaa ja 3)
vaikutusarviointeja (VNK 2006). Yhtenä lääkkeenä näihin tarpeisiin
lainvalmistelijoille on tuotettu ohjeistusta taloudellisten ja muiden
yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnista. Tällaista ohjeistusta sisältyy hallituksen esitysten laatimisohjeisiin ja tuoreeseen oikeusministeriön julkaisuun Säädösehdotusten vaikutusten arviointi (OM
2004 ja OM 2007). Hallituksen strategia-asiakirjassaan antama korkean profiilin sitoumus tehostaa lainsäädännön vaikutusten arviointia
on positiivinen signaali, kun ottaa huomioon laihat tulokset aikaisemmista pyrkimyksistä.

1.3

Millä keinoin vaikuttavuusarvioinnin taso
nousuun?

Hallituksen strategia-asiakirjan kirjauksista on vielä pitkä matka tilanteeseen, jossa uusi lainsäädäntö perustuisi systemaattisesti kerättyyn tietoon parhaista mahdollisista arvioista eri politiikkavaihtojen
vaikutuksesta. Lainvalmisteluun liittyvästä kiireestä johtuen perusteellista uutta tutkimusta on vaikea toteuttaa siinä vaiheessa, kun
1
Viime vuosina ovat toimineet ainakin seuraavat työryhmät (asettaneen ministeriön
ja lopetusvuoden mukaan). OM: Säädösvalmistelun kehittäminen SÄKE I 2005, SÄKE II
2007, SÄKE III 2008-, Säädösehdotusten vaikutusten arviointi 2007; VNK: Lainvalmistelun
kansliapäällikkötyöryhmä 2005, Paremman säätelyn toimintaohjelma 2006; KTM:
Lainsäädännön yritysvaikutukset 2007, VM: Laajapohjaisen valmistelun kehittäminen
2006, Lainsäädännön julkistaloudellisten tuotto- ja kustannusvaikutusten hallinta (LAITA
-hanke) 2006, Säädösvalmistelun tietotuen kehittäminen 2006; VM ja KTM: Säädösten
vaikutusarvioinnin asiantuntijapalvelut 2007.
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tietoa tarvittaisiin. Päätöksiä tehtäessä tiedon on oltava valmiina muodossa, jota päätöksentekijät voivat käyttää. Toisaalta suuret poliittiset
linjaukset muuttuvat yleensä hitaasti, jolloin tutkimuksen tekemiseen
on aikaa ja tutkimustietoa voidaan käyttää politiikan valmistelussa.
Tätä teemaa käsittelee laajemmin Vesa Vihriälä tämän kirjan artikkeliosan avaavassa luvussa ”Politiikka-analyysi (talous)politiikassa”.
Merkittävä osa politiikan vaikuttavuuden arvioista voidaan tehdä
vasta jälkeenpäin, kun politiikan vaikutukset ovat havaittavissa. Seuraamalla tehtyjen päätösten vaikutuksia voidaan kerätä kokemuksia
uusien parempien päätösten pohjaksi. Ideaalitilanteessa tämä tapahtuu pilottihankkeitten avulla kokeilemalla uutta politiikkaa rajatulla alueella tai rajatussa kohderyhmässä ennen kuin järjestelmästä
tehdään pysyvä. Suomessa tällaisesta kokeilutoiminnasta on pitkät
perinteet. Esimerkiksi 1970-luvun peruskoulu-uudistus toteutettiin
lukuisista kokeiluperuskouluista kerättyjen kokemusten jälkeen.
Tuoreimpia esimerkkejä ovat esimerkiksi laki väliaikaisista ammattikorkeakouluista sekä kotitalousvähennykseen liittynyt kokeilu, jossa
aluksi otettiin käyttöön kaksi erilaista järjestelmää maan eri osissa.
Riippumatta siitä, toteutetaanko ennen lain voimaantuloa laajamittaisia pilottihankkeita vai toteutetaanko uudistus kertarysäyksellä,
vaikuttavuusarviointien tekeminen on usein aidosti vaikeaa. Esimerkiksi taloudellisten vaikutusten kohdalla on usein hyvin vaativaa
arvioida, missä määrin toteutunut kehitys on ollut seurausta talouspolitiikan muutoksista ja missä määrin vaikkapa suhdannetilanteen
muutoksista. Omalta osaltaan tämä merkitsee muun muassa sitä, että
yksinkertaiset ”vaikuttavuusindikaattorit” eivät useinkaan anna riittävää kuvaa kehityksen taustalla vaikuttavista syy-seuraussuhteista.
Indikaattorien avulla voidaan lähes reaaliaikaisesti seurata esimerkiksi, miten suuri osa oppilaitoksista valmistuneista työllistyy tai
mikä osuus 55–64 -vuotiaista on edelleen työelämässä. On kuitenkin harhaanjohtavaa puhua vaikuttavuusindikaattoreista silloin, kun
tiedetään indikaattorin mittaavan pääosin esimerkiksi suhdannetilan
vaikutusta.
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Yksittäisten uudistusten vaikutusten arviointia vaikeuttaa myös uudistusten paketointi. Hyvä esimerkki ”pakettiratkaisuista” on vuoden
2005 suuri eläkeuudistus. Uudistusten paketointi voi olla perusteltua, jos pakettiratkaisun läpivieminen on helpompaa tai jos paketin
eri osat ovat toisiaan täydentäviä. Osana suurta pakettia toteutettujen
muutosten vaikutusten arviointi on kuitenkin erityisen vaikeaa, kun
monien tekijöitten samanaikaisesti muuttuessa ei enää ole vertailukohtaa, johon toteutunutta kehitystä voisi verrata. Vielä suurempia
vaikeuksia liittyy laajojen poikkihallinnollisten politiikkaohjelmien
arviointiin. Tällöin voi myös syntyä houkutus vaikutusten yliarviointiin. Ohjelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden ollessa suhteellisen
väljästi määriteltyjä, tulee myös moni ohjelmasta riippumaton myönteinen kehityskulku helposti tulkituksi ohjelman ansioksi (Ilmakunnas 2007).
Arviointitutkimuksen perusongelmana on vastata ”mitä jos” –kysymyksiin. Päätösten pohjaksi tarvitaan tietoa eri politiikkavaihtoehtojen todennäköisistä vaikutuksista ja niihin liittyvistä riskeistä. Politiikan onnistumista taas voidaan arvioida vain muodostamalla käsitys
siitä, mitä olisi todennäköisesti tapahtunut, jos arvioitavana olevaa
uudistusta ei olisi toteutettu. Ongelma on perustavanlaatuinen, koska vain yksi mahdollisista kehityspoluista voidaan loppujen lopuksi
havaita. Valtaosa arviointitutkimuksesta onkin erilaisia yrityksiä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tähän kirjaan koottujen esimerkkien tavoitteena on antaa lukijalle kuva siitä, miten näihin ”mitä, jos”
–kysymyksiin on pyritty taloustieteellisessä tutkimuksessa vastaamaan.

1.4

Tämän kirjan artikkeleista

Arviointitutkimuksen ideaalitapauksena pidetään usein kontrolloitua
koeasetelmaa, jossa toimenpiteen piiriin tulevat henkilöt valitaan arpomalla. Toimenpiteen vaikutusten arviointi on tällöin yksinkertaista: riittää, kun koeryhmän tuloksia verrataan toimenpiteen ulkopuolelle jätettyyn kontrolliryhmään. Arpomisen vuoksi ryhmien välillä
ei ole systemaattisia eroja ja kaikki satunnaisvaihtelua suuremmat
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erot toimenpiteen jälkeen voidaan tulkita toimenpiteen vaikutuksiksi. Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tällaista kokeellista tutkimusta harrastetaan vähän. Vuosikirjaan valittu esimerkki on Tanskasta, missä kokeiltiin työttömien työllistymisen edistämiseen pyrkivää
aktivointiohjelmaa muutamalla alueella toteutetulla kokeella. Artikkelissaan Brian Graversen (luku 3) osoittaa, että koeryhmään arvotut
työllistyivät selvästi kontrolliryhmää nopeammin. Vaikka kokeellinen
asetelma on lääketieteellisen tutkimuksen ulkopuolella harvinainen,
on Suomestakin kokeellisesta tutkimuksesta hyviä esimerkkejä. Erityisesti voi mainita Työterveyslaitoksen 1990-luvun lopulla toteuttamat kokeelliset työnhakukoulutuksen vaikutuksia arvioivat kokeet
(ks. esim. Hämäläinen & Uusitalo 2005).
Valtaosa vaikuttavuusarvioista ei perustu kokeelliseen tutkimukseen
vaan asetelmaan, jossa reformin kohteena on vain osa mahdollisista
osallistujista. Vuosikirjan kaksi seuraavaa artikkelia hyödyntävätkin
tällaisia joskus harhaanjohtavasti luonnollisiksi koeasetelmiksi kutsuttuja tilanteita. Juha Tuomala ja Kari Hämäläinen (luku 4) arvioivat vuoden 2006 työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen vaikutuksia
vertaamalla työttömien työllistymisen muutoksia eripituisen ajan
työttömänä olleitten väliä. Uudistus koski lähinnä pitkäaikaistyöttömiä, joten periaatteessa uudistuksen jälkeen aikaisempaa suuremman
osan pitkään työttömänä olleista pitäisi päästä työvoimakoulutukseen ja tukityöpaikkoihin. Samalla pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksien pitäisi kasvaa. Vaikeaksi arvioinnin tekee se,
että aktivointiuudistus mahdollisesti paransi myös lyhyemmän aikaa
työttömänä olleitten työllistymismahdollisuuksia. Vertailukohtaa, johon pitkäaikaistyöttömien työllistymistä voisi verrata, on siis vaikea
löytää. Artikkelissa raportoitu tutkimus on vasta meneillään, mutta
valmistuessaan kertonee paljonkin aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuudesta tavalla, joka voi olla hyödynnettävissä työmarkkinatukijärjestelmän lisäksi muitakin työttömien sosiaaliturvajärjestelmiä
uudistettaessa.
Kari Hämäläinen ja Matti Sarvimäki (luku 5) taas arvioivat vuonna 1999 muuttuneen maahanmuuttajien kotouttamislain vaikutuksia.
Vaikuttavuusarvion kannalta tilanne on oleellisesti työmarkkinatuki-
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uudistusta helpompi. Uusi kotouttamislaki koski vain vuoden 1997
toukokuun jälkeen Suomeen muuttaneita. Vertaamalla hiukan ennen
ja hiukan jälkeen lakiuudistuksen voimaantuloa maahan muuttaneita voidaan arvioida kotouttamistoimien vaikutusta. Tulosten mukaan
kotouttaminen oli yllättävänkin tehokasta. Vuoden 1997 toukokuun
jälkeen maahan tulleiden työllisyys ja palkkatulot olivat merkittävästi hiukan aiemmin maahan tulleita korkeampia ja maahanmuuttajaperheille maksetut sosiaalituet pienempiä.
Kalevi Luoman ja Antti Moision artikkeli (luku 6) pureutuu väestön
vanhetessa yhä tärkeämmäksi muuttuvaan julkisen sektorin tehokkuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimus liittyy kysymykseen perusterveydenhuollon tehokkaasta yksikkökoosta. Pelkkä erikokoisten terveyskeskusten kustannustehokkuuden vertailu ei välttämättä
antaisi oikeaa kuvaa koon vaikutuksesta. Kirjoittajat arvioivat sen
sijaan, miten terveyskeskuspiirien hajoaminen vaikutti perusterveydenhuollon kustannuksiin, palvelutuotantoon ja tuottavuuteen. Arvio
perustuu asetelmaan, jossa purkautuneitten terveyskeskuskuntayhtymien menokehitystä verrataan mahdollisimman samanlaisten edelleen yhdessä pysyneitten kuntayhtymien menokehitykseen. Tulosten
mukaan kuntayhtymien purkautuminen kasvatti terveyskeskusten
menoja selvästi. Osittain tämä johtui palvelutuotannon määrän lisääntymisestä, mutta tulosten mukaan terveyskeskuskuntayhtymien
hajoamisella oli myös negatiivinen vaikutus palvelutuotannon tuottavuuteen.
Kaksi seuraavaa artikkelia liittyvät verotuksen vaikutuksiin. Luvussa
7 Timo Rauhanen ja Takis Venetoklis arvioivat arvonlisäverotuksen
alarajan muutosten vaikutuksia yritysten käyttäytymiseen ja luvussa
8 Seppo Kari, Hanna Karikallio ja Jukka Pirttilä verouudistusten vaikutuksia yritysten osingonjakoon ja investointeihin. Yhteistä näillä
artikkeleilla on se, että kummassakin pyritään jälkikäteen arvioimaan
jo toteutettujen yritysten verotusta koskevien uudistusten vaikutuksia. Rauhanen ja Venetoklis arvioivat vuonna 2004 toteutettua uudistusta, jossa yritykset eivät heti arvolisäverotuksen alarajan ylittäessään joudu maksamaan veroa koko liikevaihdostaan. Tulosten
mukaan veronhuojennus edisti yritysten liikevaihdon kasvua. Kari,
Karikallio ja Pirttilä tarkastelevat osinkojen verotuksen vuonna 2005
7
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tapahtuneen kiristymisen vaikutusta. Tulosten mukaan verouudistus
vaikutti osinkojen maksun ajoitukseen. Osinkoja maksettiin ennen
uudistusta poikkeuksellisen paljon. Investointeihin ei uudistuksella
ollut artikkelin mukaan vaikutusta.
Aina ei arviointitutkimusta voida perustaa olemassa olevaan aineistoon. Esimerkiksi eläkeuudistuksen kaikki vaikutukset näkyvät
pitkien siirtymäaikojen vuoksi vasta kymmenien vuosien viipeellä.
Ympäristöpolitiikan muutosten vaikutuksissa viipeet saattavat olla
satojakin vuosia. Tällaisissa tilanteissa ainoa mahdollisuus on rakentaa taloudellinen malli, joka tiivistää ilmiön oleelliset piirteet ja jonka
avulla erilaisten politiikkavaihtoehtojen vaikutuksia voidaan simuloida ennen uudistuksen vaikutusten havaitsemista.
Luvussa 9 Tuulia Hakola ja Niku Määttänen arvioivat vuoden 2005
eläkeuudistuksen vaikutuksia stokastisella simulaatiomallilla, jossa
kuvataan empiirisen aineiston ja teoreettisen mallin avulla yksittäisten ihmisten käyttäytymistä. Taustalla oleva laskentakehikko pyrkii
mallintamaan koko eläkejärjestelmän vaikutuksen erilaisten ihmisten
taloudelliseen asemaan. Taloudellisen mallin avulla pyritään mallintamaan ihmisten käyttäytymistä eteen tulevissa valintatilanteissa ja
arvioimaan järjestelmän muutosten vaikutusta yksittäisten ihmisten
päätöksiin. Yksittäisten ihmisten reaktioita yhteen laskemalla voidaan sen jälkeen ennustaa koko reformipaketin vaikutusta esimerkiksi eläkkeelle jäämisikään. Varsinaiseen testiin simulaatioennuste
joutuu, kun sitä verrataan toteutuneeseen kehitykseen.
Luvussa 10 Juha Honkatukia keskustelee ilmastopolitiikan vaikutuksista. Nämä arviot perustuvat koko talouden toimintaa mallittavaan yleisen tasapainon malliin. Useimmat aikaisemmissa luvuissa
esitetyt vaikuttavuusarviot ovat osittaisia analyysejä, joissa arvioidaan yksittäisten toimenpiteitten vaikutusta yrittämättäkään ottaa
huomioon kaikkia välillisiä vaikutuksia talouden uuteen tasapainoon
muutosten jälkeen. Kun tarkastellaan suuria muutoksia, nämä välilliset vaikutukset muodostuvat entistä tärkeämmiksi. Keskeinen idea
yleisen tasapainon mallissa on ottaa huomioon eri tekijöiden väliset
vuorovaikutussuhteet ja saada aikaan arvio politiikan kokonaisvaikutuksesta.
8
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Kirjan viimeinen luku käsittelee innovaatiopolitiikan arviointia. Otto
Toivasen kirjoittamassa luvussa innovaatiopolitiikka on kuitenkin
lähinnä esimerkin asemessa. Innovaatiopolitiikan arviointiin liittyy
hyvin samanlaisia ongelmia kuin arviointitutkimukseen yleensä.
Esimerkkinä käytetyn TEKESin T&K -tukien arviointi on vaikeaa,
koska tuki on harkinnanvaraista ja tukipäätökset riippuvat monista
tekijöistä, joita innovaatiopolitiikan arviota tekevä ei pysty havaitsemaan. Lisäksi yhdelle yritykselle annettu tuki vaikuttaa myös muitten
yritysten toimintaan. Luvun voikin lukea myös yleisenä esityksenä
politiikan arvioinnin menetelmistä, tavoitteista ja ongelmista. Artikkeli on myös kirjalle sopiva lopetus, koska se tarjoaa konkreettisia
ehdotuksia arviointijärjestelmän kehittämiseksi.

1.5

Lopuksi

Arviointitutkimuksen perimmäinen päämäärä on tuottaa kunnollisia
ja kriittisen tarkastelun kestäviä vaikuttavuusarviota yhteiskunnallisesti merkittävistä uudistushankkeista. Arviointitutkimusta tehdään
Suomessa monissa tutkimuslaitoksissa ja niiden tuloksia käytetään
laajasti politiikanvalmistelussa. Arviointitutkimuksen menetelmäosaaminenkin on kehittyneen tutkijakoulutuksen ansiosta oleellisesti
parantunut.
Edelleen haasteita liittyy muun muassa siihen, miten päätöksentekijät ja valmistelukoneisto pystyvät hyödyntämään tutkimustuloksia.
Hyväkään arviointitutkimus ei palvele päätöksentekoa, jos tulokset
eivät välity tutkimusyhteisöstä eteenpäin esimerkiksi tulosten raportoinnin vaikeaselkoisuuden vuoksi. Toisaalta kysymys on siitä,
onnistutaanko tutkimuksen ja päätöksenteon erilaiset aikahorisontit
nivomaan paremmin yhteen. Talouspolitiikan valmistelijoilta edellytetään yhteydenpitoa tutkimuskenttään, jotta tulevat tietotarpeet välittyvät ajoissa. Ministeriöiden oma tutkimuksellinen ammattitaito on
tärkeää myös siinä, että pystytään erottamaan laadukkaasti toteutetut,
vaativat tutkimushankkeet konsulttityyppisistä pikaselvityksistä. Erityisesti taloustieteellisen tutkimuksen yhteydessä on tärkeää se, että
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päätöksentekijät ymmärtävät tutkimustuloksiin sisältyvän epävarmuuden luonteen.
Lienee ilmeistä, että ainoa tapa saada arviointitutkimus palvelemaan
entistä paremmin politiikantekijöitten tarpeita on lisätä vuoropuhelua
tutkijoitten ja päätöksentekijöitten välillä. Näin voisi olla mahdollista liittää arviointitutkimus kiinteäksi osaksi uudistusten suunnittelua
ja uudistusten vaikutusten seurantaa. Tutkimusraporteista voisi näin
olla todellista hyötyä politiikan teolle eivätkä tutkimustulokset päätyisi pelkästään perustelumuistioitten koristeiksi.
Tutkijat jättävät päätöksenteon mieluusti tehtävään valituille.
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LUKU 2
POLITIIKKA-ANALYYSI
(TALOUS)POLITIIKASSA
Vesa Vihriälä
vesa.vihriala@vnk.fi
Valtioneuvoston kanslia

2.1

Politiikka-analyysi (talous)politiikassa

Kaikki poliittinen päätöksenteko perustuu tavalla tai toisella tietoon.
Mutta millaiseen ja kuinka johdonmukaisesti hyödynnettyyn tietoon
päätökset nojautuvat, on eri asia. Kun puhutaan tietoon perustuvasta politiikasta (evidence-based policy), ymmärretään tieto ainakin
jollain tavoin systemaattisesti kootuiksi ja relevanteiksi tosiasioiksi.
Vastakohdaksi ajatellaan tällöin todentamattomiin, mutta poliittisia
mieltymyksiä vastaaviin väitteisiin perustuva politiikka.
Suomen talouskehitys on runsaan kymmenen viime vuoden aikana
ollut hyvää tyypillisesti käytetyillä mittareilla mitattuna. Siten, sikäli kuin politiikalla on vaikutusta talouskehitykseen, politiikkaa voitaneen pitää ainakin pääpiirteissään onnistuneena. Talouspolitiikan
peruslinjat eivät myöskään ole dramaattisesti muuttuneet hallituskoalitioiden vaihtuessa. Tämä viittaa siihen, että politiikka on perustunut johonkin muuhun kuin satunnaisiin poliittisiin mieltymyksiin.
Päätöksentekijöiden näkökulmasta katsoen tämän voisi tulkita positiivisesti niin, että päätösten pohjana ovat olleet viisaasti hyödynnetyt
tosiasiat.
Tätä lopputuloksesta lähtevää positiivista tulkintaa voi luonnollisesti kritisoida ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin voi väittää, että
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talouden kehityksen muotoutumisessa on ollut ”enemmän onnea kuin
ymmärrystä”. Vaikkapa viittaamalla muiden Pohjoismaiden hyviin
kokemuksiin voidaan esimerkiksi asettaa kyseenalaiseksi verokevennyksillä tuettujen tulopoliittisten kokonaisratkaisujen hyöty työllisyydelle. Tai voidaan väittää, että viime vuosien työllisyysasteiden
nopea nousu yli 55-vuotiaiden joukossa johtuu pikemminkin hyvästä
yleisestä työvoiman kysyntätilanteesta kuin työvoiman tarjontaa ja
työkykyä tukeneista politiikkatoimista.
Toisaalta voi väittää, että paremmin valmistellulla politiikalla olisi
voinut päästä vielä parempiin lopputuloksiin. On mm. sanottu, että
julkista taloutta on pidetty pitkän ajan kestävyysvaatimuksiin nähden
tarpeettoman ylijäämäisenä ja sen vuoksi ei ole toteutettu riittävästi investointeja infrastruktuuriin, koulutukseen ja tutkimukseen tai
parannettu julkisia palveluita ja perusturvaetuuksia. Voitaisiin myös
väittää, että kuntapalveluja ei ole uudistettu tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, koska palvelujen tehokkuutta koskevia tutkimuksia ei
ole osattu tai haluttu hyödyntää uudistusten suunnittelussa.
Katsottaessa eteenpäin voi helposti hahmottaa laajoja politiikkahaasteita, joissa hyvä politiikka ei ole mitenkään itsestään selvää.
Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen, väestön
ikääntymisen aiheuttamat paineet julkisen talouden rahoitukselle ja
palveluiden tuottamiselle, teknologian jatkuvan mutta vaikeasti ennustettavan kehityksen ja globaalin kilpailun asettamat vaatimukset
koulutus- ja innovaatiojärjestelmälle ovat selvästi kokonaisuuksia,
joissa viisaiden ratkaisujen löytäminen tarvitsee tuekseen tutkimuksella saadun ja saatavissa olevan tiedon mahdollisimman tehokasta
hyödyntämistä.
Politiikka syntyy monimutkaisen prosessin kautta. Ainakin neljä vaihetta on erotettavissa: (1) politiikka-agendan muodostuminen, (2)
politiikkatoimenpiteiden valmistelu ja tämän pohjalta tapahtuva päätöksenteko, (3) politiikan toimeenpano ja seuranta sekä (4) politiikan
vaikutusten jälkikäteisarviointi ja siitä seuraavat päätelmät muutostarpeista. Politiikka-agendan muodostumisella tarkoitan politiikan
yleisen orientaation, peruslinjausten muodostumista. Tällaiseksi voi-
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si kutsua esimerkiksi viimeaikaisten hallitusohjelmien yleisiä politiikkalinjauksia, vaikka hallitusohjelmissa on osin myös varsin yksityiskohtaisiakin kirjauksia.
Politiikkatoimenpiteiden valmistelu ja niistä päättäminen tarkoittaa
puolestaan yksityiskohtaisten politiikkavaihtoehtojen muotoilua ja
arviointia sekä tämän pohjalta tapahtuvaa valintaa vaihtoehtojen välillä. Toimeenpanossa ja seurannassa on kyse hallinnon käytännön
ratkaisuista ja politiikkatoimien toteutumisen seuraamisesta. Vaikutusten jälkikäteinen arviointi tarkoittaa politiikan vaikutuksia koskevaa arviointia, kun potentiaalisista vaikutuksista on jo voinut syntyä
havaintoja. Reaalimaailmassa nämä eri vaiheet muodostavat luonnollisesti jatkumon. Vaiheiden erottelu on kuitenkin eduksi, koska
eri vaiheissa on hieman erilaisia tiedontarpeita ja myös tiedon tuottamisen mahdollisuudet poikkeavat toisistaan.
Tarkastelen seuraavassa ensin lyhyesti tutkimustiedon ”tarjontapuolta”. Sen jälkeen keskustelen erimuotoisen tutkimustiedon hyödyntämisestä ja sen ongelmista politiikkavalmistelun eri vaiheissa. Tarkastelen erikseen lyhyesti ns. sektoritutkimusuudistusta vastauksena
politiikka-analyysin ongelmiin. Lopuksi kokoan joitain päätelmiä.
Tulkitsen talouspolitiikan laajasti niin, että se käsittää kattavasti taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttavat politiikkatoimet. En kuitenkaan pyri kaikkia eri politiikka-analyysin lähestymistapoja läpikäyvään katsaukseen vaan pohdin asioita nimenomaan taloustieteellisen
tutkimusotteen näkökulmasta.

2.2

Taloustieteellinen osaaminen ja kiinnostus
politiikkaongelmiin

Välttämätön edellytys sille, että politiikkaongelmista ja -vaihtoehdoista pystytään käymään tietoon perustuvaa keskustelua, on riittävän laaja kotimainen akateeminen osaaminen relevanteilla politiikkaalueilla. Tämä osaaminen syntyy vain ajan tasalla olevasta koulutuksesta ja tuoreimpaan teoreettiseen ja menetelmätietoon pohjautuvasta
tutkimuksesta.
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Henkisiä voimavaroja talouspolitiikkaongelmien ja ylipäätään erilaisten päätösten taloudellisten vaikutusten käsittelyyn pitäisi olla.
Suomen taloustieteen tason voi katsoa selvästi kohentuneen viime
vuosikymmeninä. Varsinkin taloustieteen tutkijakoulutus on kehittynyt vahvasti ns. KAVA-ohjelman myötä. Sekä teoriaopetus että empiirisen tutkimuksen menetelmien opetus on pääsääntöisesti korkeatasoista. Tärkeää myös on, että nuoren polven tutkijat suorittavat ainakin osan opinnoistaan korkeatasoisissa ulkomaisissa yliopistoissa.
Tutkimuksen painopisteet näyttävät myös muuttuneen suuntaan,
joka lisää tutkimuksen relevanssia. Työmarkkinoita, innovaatioita
ja teknologiaa, kilpailua, ympäristöä sekä terveydenhoitoa koskeva taloustieteellinen tutkimus on Suomessa lisääntynyt samalla kun
makrotaloudellisten kysymysten painoarvo on supistunut. Tämä on
perusteltu painotuksen muutos, kun Suomella ei ole enää ”omaa”
rahapolitiikkaa ja finanssipolitiikassa ei enää aikaisemmassa määrin uskota diskretionaariseen suhdannesäätelyyn. Saattaa tosin olla,
että makrokysymykset jäävät jopa liian vähäiselle huomiolle (Tarkka
2006).
Taloustieteen menetelmät ovat kehittyneet tavalla, joka tukee taloustieteen kykyä tarjota vastauksia käytännön politiikkahaasteisiin. Empiirinen mikrotaloudellinen tutkimus politiikkatoimien vaikutusten
arvioimiseksi on kehittynyt parinkymmenen viime vuoden aikana.
Pisimmälle tämä lienee monissa maissa viety erilaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden arvioinnissa. Myös Suomessa on tehty tällaisia moderneja analyysejä politiikkatoimien vaikutuksista, vaikka
kovin yleisiä ne eivät toistaiseksi olekaan olleet, ks. esim. Pekkarinen
(2006).
Politiikkaa palveleva tutkimus on usein luonteeltaan empiiristä. Tämän vuoksi hyödyllisen tutkimuksen yksi tärkeä edellytys on riittävän
laadukkaan ja kattavan tilastoaineiston olemassaolo. Tältä osin Suomen tilannetta voitaneen pitää hyvänä, ellei erinomaisena. Suomessa
on pitkään kerätty laajoja rekisteriaineistoja, joita voidaan hyödyntää
esimerkiksi verotusta, sosiaaliturvaa ja koulutusta koskevien kysymysten tutkimisessa. Aukkoja toki löytyy, mutta kaiken kaikkiaan
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tilastoaineistojen kerääminen ei ole talouspolitiikkaa palvelevan tutkimuksen pullonkaula. Ongelma sen sijaan yhä on se, ettei aineistoja
ole kaikilta osin kovin joustavasti ja edullisesti saatavissa tutkijoiden
käyttöön.1 Tämä liittyy mm. tietoturvavaatimuksiin ja maksuperustelain asettamiin vaatimuksiin tilastontuottajille periä aineiston luomiseen liittyviä kuluja niiden käyttäjiltä.
Myös akateemisen yhteisön kiinnostuksessa kotimaisen talouspoliittisen päätöksenteon kannalta relevantteihin teemoihin on toivomisen
varaa. Akateemisten tutkijoiden puheenvuorot talouspolitiikan teemoista ovat varsin harvinaisia. Pohjola (2006) arvioi tämän yhdeksi
keskeiseksi syyksi sen, että akateeminen meritoituminen ohjaa kyvykkäät tutkijat julkaisemaan alan parhaissa kansainvälisissä lehdissä. Näitä suomalaiset aiheet eivät sellaisenaan juurikaan kiinnosta.
Yksi mahdollisuus lisätä suomalaisten mutta myös ulkomaisten tutkijoiden kiinnostusta Suomea koskeviin ongelmiin olisi helpottaa edellä
ongelmaksi todettua tilastoaineistojen käyttöä tutkimustarkoituksiin.
Erityisesti laajojen yksilötason tietojen ja yritystietojen yhdistäminen
tarjoaa mahdollisuuksia houkutteleviin tutkimusasetelmiin. Suurten
maiden aineistot ovat usein paljon suppeampia tai epäluotettavampia. Aineistojen hyvä saatavuus voisi houkutella maailmanluokan
kykyjä tekemään työtä suomalaisilla aineistoilla ja kun tällaisessa
työssä tarvitaan usein instituutioiden tuntemusta, kytkemään työhön
suomalaisia taloustieteilijöitä.
Yliopistojen ohella erilaiset julkiset ja yksityiset tutkimuslaitokset
ovat merkittävä politiikkarelevantin tutkimuksen ja osaamisen lähde. Ministeriöiden alaisina toimivat valtion sektoritutkimuslaitokset
muodostavat keskeisen osan politiikan valmistelussa käytettävissä
olevaa tutkimuksen tarjontapotentiaalia. Sektoritutkimuslaitosten
henkilömäärä on noin 11 000 henkeä, joista yli 2000:lla on tutkijakoulutus. Kokonaisbudjetti oli vuonna 2007 noin 850 miljoonaa
euroa, josta budjettirahoitus 480 miljoonaa euroa (taulukko 1).
1
Ongelma on tunnistettu jo vuosia sitten ja tilanteeseen onkin asteittain saatu
korjausta mm. Tilastokeskuksen tutkimuslaboratorion avulla. Kehityksestä huolimatta
Suomi näyttäisi jääneen tässä suhteessa selvästi jälkeen Ruotsista ja Tanskasta.
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Kokonaisbudjetista laitokset käyttivät varsinaiseen tutkimustoimintaan noin 500 miljoonaa euroa lopun mennessä erilaisiin viranomaistehtäviin.
Taulukko 1.

Sektoritutkimuslaitokset vuonna 2007

RAHOITUS

TUTKIMUSLAITOS
Ilmatieteen laitos
Merentutkimuslaitos
Elintarviketurvallisuusvirasto
Geodeettinen laitos
Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus
Metsäntutkimuslaitos
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Museovirasto
Kansanterveyslaitos
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus STAKES
Säteilyturvakeskus
Työterveyslaitos
Geologian tutkimuskeskus
Kuluttajatutkimuskeskus
Mittatekniikan keskus
Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Suomen ympäristökeskus
YHTEENSÄ

Kokonaisrahoitus
m€
47,2
11,8
77,1
5,8

Budjettirahoitus
m€
29,6
8,9
59,7
4,3

HENKILÖSTÖ
Tutkijakoulutus
Yhteensä
(tohtori+
lisensiaatti)
606
103
121
25
777
55
62
22

45,1
52,6
24,6
1,7
6,8
26,8
58,3

30,1
40,2
18
1,4
2,7
17,1
34,5

830
692
320
24
121
449
1 017

122
172
57
12
23
15
230

39,1
30,9
65,0
59,3
2,8
9,3
232,2
5,7
44,3

25,9
11,8
38,2
42,04
1,9
6,7
76,7
4,7
26,1

483
359
901
713
39
104
2 740
58
592

101
56
238
109
16
35
654
18
119

846,4

480,5

11 008

2 182

Lähde: Sektoritutkimuksen neuvottelukunta

Pääosa sektoritutkimuksesta on kuitenkin muuta kuin taloudellista
tutkimusta. Taloustutkimukseen keskittyy laitoksista kokonaisuudessaan vain Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT). Sen
tutkimusagendassa ovat painottuneet julkisen sektorin tuottamien
palveluiden tehokkuus, verotuksen vaikutukset, työmarkkinakysy-
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mykset sekä ympäristöpolitiikan valinnat ja infrastruktuurin hyödyt
ja kustannukset. Sektoritutkimuslaitoksista politiikan taloudellisia
vaikutuksia koskevaa tutkimusta tehdään myös esimerkiksi Stakesissa, jossa on tutkittu laajasti terveystaloustieteen kysymyksiä ja myös
sosiaaliturvan vaikutuksia. Talouskysymyksiä tarkastellaan sektorikohtaisesti myös Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa,
Metsäntutkimuslaitoksessa ja Kuluttajatutkimuskeskuksessa.
Muita julkisia taloustutkimuksen paikkoja ovat sosiaaliturvakysymyksiin keskittyvä Kansaneläkelaitos ja eläkejärjestelmän toimintaa ja mm. eläkeuudistusten vaikutuksia tutkinut Eläketurvakeskus
ja rahapolitiikkaa ja rahoitusmarkkinoita tutkimuksessaan fokusoiva
ja vahvan taloustutkimuksen perinteen omaava Suomen Pankki. Rahaliiton jäsenyyden myötä Suomen Pankin tutkimus ei kuitenkaan
painotu yhtä vahvasti Suomen talouteen ja talouspolitiikkaan kuin
aiemmin.
Yksityisellä puolella Elinkenoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) ja Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT) ovat keskeisiä soveltavan taloustutkimuksen tekijöitä.
Vaikka jokainen näistä kolmesta laitoksesta seuraa makrotalouskehitystä ja laatii lyhyen ajan talousennusteita, laitokset ovat varsinaisen
tutkimuksen osalta erikoistuneet. ETLA on tehnyt paljon innovaatioihin ja koulutukseen, tuottavuuteen, eläkejärjestelmän ja kansantalouden kytkentöihin, toimialojen kilpailukykyyn, kilpailuun ja kansainväliseen talouteen liittyvää tutkimusta. PT:n pääfokus on ollut
työmarkkinat ja niiden kytkennät mm. koulutukseen. Tämän lisäksi
PT on tarkastellut usein tulojakokysymyksiä, verotukseen ja myös
kilpailun toimivuuteen liittyviä teemoja. PTT:n erikoistumisalueena
ovat olleet aluetalouden kysymykset sekä maa-, elintarvike- ja metsäsektorin teemat.
Kun ETLA, PT ja PTT ovat etujärjestöjen ylläpitämiä, on laitosten
tekemään tutkimuksen uskottavuuteen liitetty yliopistoja tai valtion
tutkimuslaitoksia enemmän kysymysmerkkejä. Kymmenen viime
vuoden aikana tällaiset epäilyt ovat kuitenkin vähentyneet, vaikka
laitosten mielenkiinnon kohteet heijastavatkin niiden taustoja. Yksi
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syy on se, että laitokset joutuvat yhä selvemmin kilpailemaan sekä
tutkimusrahoituksesta että henkilökunnasta. Kumpaankin istuu huonosti ajatus tutkimuksen tarkoitushakuisuudesta. Itse asiassa laitosten omistajien toisistaan poikkeavia intressejä voi pitää myönteisenä
asiana, koska se on omiaan tukemaan talouspoliittisen keskustelun
monipuolisuutta.
Edellä todettu osoittaa, että Suomessa harjoitetaan varsin paljon talouspolitiikan kysymyksenasettelujen kannalta relevanttia tutkimusta. Resurssejakaan ei voi pitää kovin pieninä. Jo yksin soveltavaan
tutkimukseen erikoistuneissa neljässä taloudellisessa tutkimuslaitoksessa (VATT, ETLA, PT, PTT) on yli 100 akateemisen loppututkinnon suorittanutta henkilöä, joista 65:llä oli alkukesästä 2008 taloustieteellinen tutkijankoulutus (tohtorin tai lisensiaatin tutkinto).
Tutkimuksen akateeminen taso on myös kohentunut. Tämä ilmenee
erityisesti siinä, että tutkimuksista raportoidaan lisääntyvästi ulkomaisissa tieteellisissä julkaisuissa.
Kotimainen tarjonta ei myöskään aina ole ainoa vaihtoehto. Monissa
tapauksissa ulkomaiset tutkijat ja tutkimuslaitokset pystyvät tekemään Suomen politiikkaongelmien kannalta relevanttia analyysiä.
Kaiken kaikkiaan voitaneenkin arvioida, ettei taloustutkimuksen tarjonta ole varsinainen pullonkaula tutkimustiedon hyvälle hyödyntämiselle politiikan valmistelussa ja toteuttamisessa. Toki joillakin
tutkimuksen osa-alueilla kotimaisen osaamisen laajuudessa ja tasossa on toivomisen varaa ja akateemisen yhteisön kiinnostuksen kotimaan talouspolitiikka-asioihin soisi olevan suurempaa. Samoin eri
viranomaistahojen omaan virkatyöhön liittyvän tutkimustoiminnan
sinänsä luonnollinen priorisointi saattaa rajoittaa tutkimusosaamisen
tarjontaa laajempaan käyttöön.
Pääkysymys näyttäisi kuitenkin olevan, osataanko/halutaanko olemassa olevia voimavaroja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. ”Kysyntäpuolen” merkitystä korostaa myös se, että se miten
ja millaista tutkimusta politiikan valmistelussa hyödynnetään, vai-
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kuttaa ajan mittaan osaamisen ja kehittymiseen tärkeinä pidetyillä
osa-alueilla ja ehkä myös tutkijoiden mielenkiinnon lisääntymiseen
konkreettisiin politiikkakysymyksiin.

2.3

Politiikka-agendan muodostuminen

Suuret poliittiset linjaukset – strategiat, jos niin halutaan sanoa
– muotoutuvat yleensä hitaasti ja monien toimijoiden vaikutuksen
alaisena. Talouspolitiikan regiimien muutokset ovat tällaisia. Esimerkeiksi käyvät kaupallinen integroituminen länteen, pyrkimykset innovaatiotoiminnan vahvistamiseen koulutusta ja tutkimustoimintaa
kehittämällä, rahoitusmarkkinoiden liberalisointi 1980-luvulla, sääntöpohjaisen raha- ja finanssipolitiikan omaksuminen, rahapolitiikan
delegointi riippumattomalle keskuspankille, osallistuminen rahaliittoon, demografiseen muutokseen varautuminen mm. pitämällä julkinen talous ylijäämäisenä hyvän väestörakenteen oloissa ja uudistamalla eläkejärjestelmää, julkisen palvelutuotannon tuottavuuden
parantamispyrkimykset vastauksena sekä julkistalouden paineisiin
että työvoiman saatavuusongelmiin, työn verotuksen keventäminen
työllisyyden vahvistamiseksi ja työmarkkinoiden toiminnan joustavuuden kehittäminen.
Tällaisille hyvin yleisille politiikka-agendoille on tyypillistä se, että
politiikkahaasteet koskevat jotakuinkin samanlaisina monia maita.
Tämän vuoksi teemoja tutkitaan, politiikkavaihtoehtoja muotoillaan
ja uudistuksia myös toteutetaan eri puolilla maailmaa. Niinpä Suomessa käytävä keskustelu pystyy periaatteessa hyödyntämään kansainvälisen tiedeyhteisön tuottamia tutkimustuloksia ja usein myös
käytännön kokemuksia sekä näihin perustuvia kansainvälisten järjestöjen ja think tankien (OECD, IMF, CEPR, NBER, Bruegel jne.)
analyysejä ja suosituksia.
EU-jäsenyys merkitsee, että keskeisiin talouspolitiikkahaasteisiin muotoillaan EU-tasolla yhteinen peruslinja. Esimerkkejä tästä ovat kauppapolitiikka, julkisen talouden tasapainotavoitteet,
kilpailupolitiikka, EU:n kilpailukyvyn kohentamiseen tähtäävä
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Lissabon-ohjelma ja viime aikoina keskustelun keskiöön noussut
ilmastopolitiikka. Tämä merkitsee, että kotimainen politiikka-agenda
ei muotoudu yhtä vapaasti kuin aiemmin. Toisaalta Suomessa syntyvän tiedon avulla voidaan ainakin periaatteessa vaikuttaa aiempaa
laajemmin politiikan muotoutumiseen Euroopassa. Tämä korostaa
kansainvälisen tiedon hyödyntämisen merkitystä myös Suomessa
käytävässä talouspolitiikkakeskustelussa.
Edellä todettujen ”suurten” politiikkalinjausten muodostumisessa näkyy varsin selvästi laajan kansainvälisen keskustelun vaikutus, jossa
tutkimustieto on yksi osatekijä. Hyviä esimerkkejä ovat työn verotuksen keventäminen ja pyrkimykset rajoittaa ”passiivisen” työttömyysturvan kestoa työttömyyden vähentämiseksi. Kumpikin politiikkalinjaus on perustunut verraten laajaan teoreettiseen ja monia maita
erilaisin aineistoin koskeneeseen empiiriseen tutkimukseen. Tämän
tutkimuksen perusteella mm. OECD on pitkään suositellut työn verotuksen keventämistä ja työttömyysturvan keston rajoittamista useille
Euroopan maille ja arvioinut maiden työllisyyspolitiikkaa mm. vertailemalla tilannetta näiden asioiden suhteen. 2 Asiallisesti samat suositukset on omaksuttu myös EU:n ns. avoimessa koordinaatiossa.
Tuore esimerkki kansainvälisen tutkimustiedon merkityksestä on
ilmastopolitiikan saama huomio viimeisten puolentoista vuoden aikana. Ns. Sternin raportti3 on yhdessä täsmentyneiden luonnontieteellisten analyysien ohella vaikuttanut olennaisesti myös Suomessa
2
Sen paremmin verokiilan kuin työttömyysturvan keston vaikutuksia koskeva
tutkimus ei tietenkään anna täysin yhdensuuntaisia tuloksia. Esimerkiksi verotuksen
vaikutus työn tarjontaan on tutkimuksen mukaan erilainen eri sukupuolilla ja eri tulotasoilla
ja vaikutus vaihtelee maiden ja ajanjaksojen välillä. Erojen on arvioitu riippuvan mm. siitä,
miten verotuksella käytetyt varat on käytetty. Tästä huolimatta on vallinnut varsin laaja
konsensus siitä, että monissa Euroopan maissa vallinneen verokiilan kaventaminen tukisi
työllisyyden kasvua ja työttömyyden vähenemistä.
3
Lokakuussa 2006 julkaistiin Sir Nicholas Sternin johdolla Englannin hallitukselle
laadittu 700-sivuinen ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia ja ilmaston lämpenemistä
rajoittavan politiikan kustannustehokkuutta tarkastellut raportti. Raportti ei sisältänyt
varsinaisesti uutta luonnontieteellistä tietoa. Sen sijaan siinä oli pyritty arvioimaan uudella
tavalla taloudellisia seurauksia sekä itse ilmaston muutoksesta että sen hillintätoimista.
Vaikka eräitä raportin oletuksia on kritisoitu tutkijayhteisössä paljon, peruspäätelmät
hillintätoimien nopean tehostamisen tarpeesta on laajasti hyväksytty.
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käytyyn keskusteluun ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sen hillitsemisen taloudellisesta järkevyydestä ja mahdollisuuksista. Keskustelu heijastui varsin suoraan nykyisen hallituksen ohjelmaan, jossa
sitouduttiin ilmasto- ja energiapoliittisen strategian laatimiseen ja
erikseen vielä ilmastopolitiikkaa koskevan tulevaisuusselonteon tekemiseen.
Tutkimustieto välittyy monien eri kanavien kautta politiikka-agendoihin. Em. kansainvälisten järjestöjen ohella akateeminen yhteisö ja
kansalaisjärjestöt tuovat julkiseen keskusteluun politiikkatavoitteita,
joita perustellaan tutkimuksen tuloksilla. Asian luonteeseen kuuluu,
että kulloinkin vallassa olevat poliittiset päättäjät vaikuttavat tähän
välittymiseen asettamalla erilaisia selvityshankkeita, joiden nimenomaisena tarkoituksena on tutkimustiedon pohjalta arvioida verraten
laajoja politiikkahaasteita ja tehdä niistä johtopäätöksiä. Esimerkki
tärkeästä selvitystehtävästä on ennen rahaliittoon liittymistä tehty ns.
EMU-selvitys, johon kytkettiin laaja joukko suomalaisia ekonomisteja (VNK 1997).
Tuoreita esimerkkejä tällaisista selvityksistä ovat globalisaation vaikutuksia Suomeen ja Suomen politiikkavastauksia tarkastelleen valtioneuvoston kanslian hankkeet viime vuosilta (VNK 2004, VNK
2006a,b). Myös kerran hallituskaudessa annettaviin hallituksen tulevaisuusselontekoihin liittyy vastaavanlaisia selvityksiä. Esimerkiksi
vuoden 2004 tulevaisuusselonteon liitteenä oli viisi lähinnä tutkimustietoa kokoavaa taustaraporttia. Meneillään olevaa ilmastopoliittista
tulevaisuusselontekoa varten laaditaan lukuisia pääosin pienehköjä
selvityksiä.
Suomessa on pitkäaikainen perinne pyrkiä konsensukseen keskeisistä politiikkakysymyksistä. Tätä varten on luotu erilaisia instituutioita.
Talouspolitiikan osalta keskeinen on vuodesta 1966 lähtien toiminut
pääministerin johtama talousneuvosto, jossa on avainministereiden
ohella edustus mm. Suomen Pankista ja keskeisistä etujärjestöistä.
Neuvosto pyrkii muodostamaan yhteistä käsitystä talouspolitiikan
keskipitkän ja pitkän aikavälin politiikkahaasteista ja -vaihtoehdoista
ilman välitöntä pyrkimystä päätöksentekoon. Tätä varten se kuulee
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usein tutkijataustan omaavia asiantuntijoita ja sille laaditaan erilaisia
selvityksiä.
Poliittisen johdon asettamille yleisiä teemojakin koskeville selvitystehtäville on tyypillistä pyrkimys konkreettisiin politiikkajohtopäätöksiin ja yleensä aikataulut, jotka eivät mahdollista varsinaista
uuden tutkimustiedon luomista. Tällaiset selvitykset koostuvatkin
pääosin olemassa olevan tiedon kokoamisesta ja syntetisoinnista ja
ehkä joistakin pienistä empiirisistä tutkimuksista. Tämä johtaa usein
piinalliseen ristiriitaan, kun sinänsä kiinnostavasta teemasta pystytään vain ”raapaisemaan pintaa”. Tästä syystä pikaselvitykset eivät
myöskään välttämättä ole kovin motivoivia parhaat akateemiset valmiudet omaaville tutkijoille. Kokonaan tätä ristiriitaa ei voida välttää, koska poliittiset kalenterit edellyttävät usein nopeaa näkemyksen
muodostamista vaikeastakin kokonaisuudesta ja tutkimus on aikaa
vievää eikä itse asiassa koskaan voi tuottaa lopullista vastausta. Mutta on selvää, että monia tärkeitä politiikka-alueita tulisi analysoida
nykyistä pitkäjänteisemmin, jotta niistä syntyisi riittävä perustieto
sekä yleisten politiikkalinjausten hahmottamista että täsmällisten politiikkatoimien valmistelua varten.

2.4

Hallitusohjelma

Hallitusohjelmien ohjaava merkitys on lisääntynyt. Niinpä on erityistä merkitystä sillä, kuinka hyvän tiedon varassa ohjelmat syntyvät.
Kyseessä on hyvin erilaisia tekijöitä yhdistävä poliittinen prosessi,
jossa erimuotoinen tutkimustieto on vain yksi linjauksiin vaikuttava
tekijä. Neuvotteluiden lyhyt aikataulu merkitsee, ettei neuvottelujen
kuluessa voida enää käytännössä tehdä mitään merkittävää selvittelytyötä, lukuun ottamatta verraten yksinkertaisia olemassa oleviin
kehikoihin perustuvia laskelmia. Tutkimustiedon systemaattinen
hyödyntäminen on mahdollista vain jos se on etukäteen koottu ja pureksittu.
Tiettyä pyrkimystä kattavaan tiedon ennakoivaan kokoamiseen hallitusohjelmia silmällä pitäen onkin olemassa. Kahdella viime vaali-
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kaudella ministeriöt ovat laatineet hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset. Niissä on pyritty muodostamaan erilaiseen hallinnonaloilla ja
mm. niiden alaisissa tutkimuslaitoksissa kertyneeseen tietoon perustuva näkemys politiikkahaasteista ja uudistustarpeista. Tulevaisuuskatsauksien keskeiset oletukset on harmonisoitu valtioneuvoston ennakointiverkoston piirissä.
Myös muita ennakointihankkeita on pyritty muotoilemaan ja ajoittamaan niin, että ne palvelisivat poliittista päätöksentekoprosessia ja
erityisesti hallitusohjelman laadintaa. Hyvä esimerkki on noin vajaa
vuosi ennen viimeisiä eduskuntavaaleja valmistunut Suomen Akatemian ja Tekesin FinnSight 2015 -ennakointihanke, joka pyrki arvioimaan tulevaisuuden osaamistarpeita suomalaisittain hyvin laajan
asiantuntijapaneelityöskentelyn avulla. Vuonna 2006 valmistunut
globalisaatioselvitys ajoittui samalla tavoin sopivasti ennen vaaleja
ja uuden hallitusohjelman kirjoitusta.
Itse hallitusohjelmaneuvotteluissa neuvottelijat hyödyntävät varsin
laajasti erilaista asiantuntemusta. Virkamiesten ohella etujärjestöjen
asiantuntijat ovat keskeisiä kuultavia henkilöitä. Myös yliopistojen
ja tutkimuslaitosten asiantuntemusta kuullaan, mutta ainakin parissa viimeisissä neuvotteluissa selvästi vähemmän kuin virkamiehiä ja
etujärjestöasiantuntijoita.
Hallitusohjelmien osalta keskeinen kysymys näyttäisikin olevan,
onko relevanteista politiikka-aiheista tehty riittävän hyvissä ajoin
analyysiä ja onko tämä tieto kaikkien puolueiden ja laajemmin kansalaisten käytettävissä sopivassa muodossa. Tietty merkitys on myös
itse hallitusohjelman yksityiskohtaisuudella. Ongelmia voi ajatella
syntyvän silloin, jos esimerkiksi puolueiden välisen epäluottamuksen vuoksi hallitusohjelman linjaukset on kirjattava hyvin yksityiskohtaisesti. Tällöin kirjauksen täsmällinen sisältö määräytyy ehkä
tarpeettoman paljon poliittisen kaupankäynnin perusteella ja saattaa
tarkemmassa analyysissä osoittautua hölmöydeksi, josta hallitusohjelman korkean statuksen takia on vaikea irrottautua.
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2.5

Politiikkatoimien varsinainen valmistelu

Ideaalisesti erilaisten hallituksen päättämien politiikkatoimien valmistelun tulisi pohjautua huolelliseen politiikkavaihtoehtojen ja niiden vaikutusten arviointiin. Valmisteluvastuu on jaettu ministeriöille
niiden toimivallan mukaisesti. Talouspolitiikan kannalta keskeisin
politiikkatoimien valmistelija on valtiovarainministeriö. Nykyisessä ministeriörakenteessa myös työ- ja elinkeinoministeriö on tärkeä.
Samoin opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja
viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja myös maa- ja metsätalousministeriö valmistelevat toimenpiteitä, joilla on merkittäviä vaikutuksia talouden toimintaan.
Toimenpiteiden valmistelussa ministeriöt käyttävät oman asiantuntemuksensa ohella luonnollisesti erilaista ulkopuolista asiantuntemusta. Tämä tapahtuu moninaisin muodoin. Usein hankkeiden valmistelua tukee erityinen työryhmä tai vastaava, jossa on asiantuntijoita
tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja myös etujärjestöistä. Joskus valmistelun keskeiset asiat on annettu peräti yhden ”selvityshenkilön”
vastuulle. Joissain tapauksissa valmistelun suorittavat asianomaisen ministeriön tai ministeriöiden virkamiehet jokseenkin ilman ulkopuolista tukea. Viime vuosina on sen sijaan aiempaa vähemmän
tukeuduttu laajapohjaisiin komiteoihin. Pääsyy lienee ollut se, että
tällaisen valmistelun on katsottu etenevän liian hitaasti.
Verrattuna yleisten politiikka-agendojen luomiseen konkreettisten, yksityiskohtaisten päätösten valmistelun tietovaatimukset ovat
yleensä suuret. Toimenpiteiden vaikutus voi riippua olennaisesti yksityiskohdista ja niiden kytkennöistä toisiinsa. Vero- ja sosiaaliturvajärjestelmien kannustinvaikutukset ovat mitä suurimmassa määrin
tällaisia kuten myös esimerkiksi yrityksiin kohdistuvien säännösten
vaikutukset: ”piru piilee yksityiskohdissa”.
Esimerkiksi näkemys eliniän jatkuvasta pitenemisestä yhdistyneenä
laskelmaan siitä, että nykyisin ikäryhmittäisten työllisyysastein ja
olemassa olevin veroastein sekä menoperustein julkinen talous ajautuu pitkällä aikavälillä kestämättömiin alijäämiin, voi hyvin riittää
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perusteeksi politiikkalinjaukselle, että vero-, eläke- ja yleensä tulonsiirtojärjestelmien tulisi kannustaa ihmisiä jatkamaan nykyistä pitempään työelämässä.4
Mutta millaiset muutokset mainittuihin järjestelmiin johtaisivat tarvittavaan työuran pitenemiseen hyväksyttävin tulonjakovaikutuksin?
Tähän vastaaminen edellyttää aivan toisen tasoista tietoa. Ennen
kaikkea täytyy tietää, miten eri tilanteissa olevat ihmiset reagoivat
erilaisiin järjestelmän parametrien muutoksiin, eikä vain nyt vaan oikeastaan koko elinkaarensa aikana. Täytyisi myös pystyä arvioimaan
miten ihmisten heistä itsestään (ainakin pitkälle) riippumattomat olosuhteet kehittyvät: itse elinikä, terveys ja toimintakyky, muut kuin
työtulot.
Tällaisten asioiden kunnollinen arvioiminen edellyttää eri tilanteissa
olevien ihmisten käyttäytymisen mallittamista uskottavalla tavalla.
Tässä tarvitaan paitsi talousteoriaa myös sopivia empiirisiin aineistoihin perustuvia mallinnustekniikoita, niiden käytön osaamista, riittävän hyviä aineistoja sekä olemassa olevien järjestelmien yksityiskohtien tuntemusta. Olennainen seikka on, ettei tällaista mallinnusta
yleensä voi kehittää nopeasti, ”polkaista tyhjästä”, vaikka pätevät
tutkijat voivat toki hyödyntää ulkomaisia esimerkkejä. Hyödyllisten
mallien kehittämiseen tarvitaan usein usean ihmisen vuosien työ ja
myös mallien käyttö edellyttää hyvää perehtyneisyyttä mallikehikkoon ja tarkasteltavaan ilmiöön. Tähän liittyy myös se, että malleja
ei voida ajatella vain politiikkasimulointien välineenä, vaan mallitutkimuksella pyritään myös lisäämään ymmärrystä itse tarkasteltavista
taloudellisista yhteyksistä ja mallinnustekniikoista. Mallinkehitystyöhön tuskin saadaan parhaita voimia, ellei myös näiden näkökulmien tarkasteluun ole mahdollisuutta.

4
Itsestään selvä tämäkään johtopäätös ei ole. Periaatteessa julkisen talouden
kestävyysongelman voi ratkaista myös lisäämällä verotuloja tai pienentämällä eläke-etuuksia
tai muita julkisia menoja. Nämä ovat viime kädessä poliittisia arvoratkaisuja. Mutta myös
järkevä valinta näiden vaihtoehtojen välillä edellyttää niiden seurauksien hahmottamista,
joka puolestaan on mahdollista vain varsin vaativan, pitkälle epävarmaan tulevaisuuteen
ulottuvan analyysin avulla.
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Suomalaisiin aineistoihin istutettuja taloudellisia malleja, joita voidaan ainakin periaatteessa käyttää erilaisiin politiikkasimulaatioihin,
on rakennettu eri tahoilla. Suomen Pankissa on käytössä moderni
stokastinen yleisen tasapainon malli AINO, joka soveltuu mm. rahapoliittisten ja joidenkin veropoliittisten toimenpiteiden simulointiin.
Valtiovarainministeriössä kehitetään parhaillaan vastaavaa, erityisesti finanssipolitiikan toimien simulointiin soveltuvaa yleisen tasapainon mallia. ETLAssa on kehitetty mm. eläkejärjestelmän muutosten
vaikutuksien analysointiin hyvin soveltuva yleisen tasapainon FOGmalli. VATTissa on käytössä mm. alueellinen yleisen tasapainon malli
RegFin, jolla pystytään arvioimaan mm. infrastruktuuri-investointien
vaikutusta alueelliseen kehitykseen.
Edellä mainitut mallit perustuvat ”edustavan” taloudenpitäjän käyttäytymisen mallintamiseen, jolloin talousyksiköiden käyttäytymiseroja ei kyetä ottamaan huomioon. Yksilöiden erojen salliminen monimutkaistaa mallinnusta huomattavasti ja edellyttää yksilöitä koskevien aineistojen käyttöä. Monimutkaisuuden takia tällöin on yleensä
tingittävä jostakin muusta. Esimerkiksi yksilöiden eläkkeellesiirtymispäätösten analyysissä Hakola ja Määttänen (2007) joutuvat olettamaan, ettei päätöksillä ole vaikutuksia esimerkiksi eläkemaksuihin,
ja että yksityistä eläkesäästämistä ei ole.
Politiikkatoimien välittömiä vaikutuksia erilaisiin talousyksiköihin ja
edelleen sektoreihin voidaan arvioida verraten luotettavasti yksityiskohtaisestikin, jos sivuutetaan politiikkatoimien vaikutus käyttäytymiseen. Monesti vaikutusarviot rajoittuvatkin tällaisiin vaikutuksiin,
koska käyttäytymisvaikutusten arviointi on vaikeaa. Esimerkiksi verotuksen muutoksen vaikutuksia eri tulonsaajaryhmien tuloihin tai
kuluttajaryhmien menoihin arvioidaan usein pelkästään ”staattisesti”
olettaen, että käyttäytymismuutoksia ei tapahdu.
Jopa tällaiset staattiset arviot ovat hyvin tehtyinä varsin tietointensiivisiä laskelmia, joissa tarvitaan ns. mikrosimulaationmalleja.
Suomessa VATTilla on käytössä erityisesti vero- ja sosiaaliturvamuutosten tulojakovaikutusten arviointia varten TUJA-malli ja sosiaali- ja terveysministeriössä vastaavanlainen SOMA-malli. Lähinnä
akateemiset tutkijat ovat kehittäneet eräissä suhteissa hieman joustavamman JUTTA-mallin vastaavaan tarkoitukseen. Sitä käytetään
26

Politiikka-analyysi (talous)politiikassa

mm. Kansaneläkelaitoksessa.5 Sosiaali- ja terveysministeriössä puolestaan on käytössä SOME-malli, jolla voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti erilaisten sosiaalietuuksien vaikutuksia kotitaloussektorin
tuloihin ja julkisiin menoihin. Eläketurvakeskuksella on vastaavasti
eläkejärjestelmän osalta hyvin yksityiskohtainen mallikehikko, jolla
voi laatia paitsi eläkemenoja ja maksuja koskevia kehitysarvioita eri
politiikkaparametreilla myös eläketasojen kehitysennusteita.
Suomessakin siis on eri osa-alueilla tarjolla monien politiikkaongelmien analyysitarpeisiin soveltuvia mallikehikoita. Aiemmin jo todettiin, että taloustieteellisen tutkimuksen taso on noussut, tutkimuksessa ovat kasvavasti painottuneet mikrotaloudelliset näkökulmat ja
osaamista on monella taholla (yliopistojen ohella myös erilaisissa
tutkimuslaitoksissa ja virastoissa). Tarkoittaako tämä, että tutkimustietoa hyödynnetään jotakuinkin niin hyvin kuin on tarpeen politiikan
suunnittelussa? Valitettavasti näin ei voi sanoa.
Monien isojenkin politiikkauudistusten valmistelussa tutkimustiedon hyödyntäminen näyttää jäävän varsin vähäiseksi, ainakin siinä
vaiheessa kun peruslinjaukset tehdään. Esimerkiksi käy meneillään
oleva Kunta- ja palvelurakenneuudistus. Kun edellinen hallitus päätti
sen käynnistämisestä ns. hallituskauden puolivälin tarkastelussa vuoden 2005 alussa, päätös ei perustunut laaja-alaiseen tutkimustietoon
palveluntarjonnan tehokkuudesta ja sen riippuvuudesta tuotannon
yksikkökoosta tai eri järjestämistavoista; tällaiseen tutkimustietoon
ei päätöstä tehtäessä ainakaan viitattu. Sittemmin mm. VATT on
tehnyt useita analyysejä palvelutuotannon kustannustehokkuudesta
ja sen riippuvuudesta yksikkökoosta ja hankkeessa on käynnistetty
seurantaprosesseja ja vaikutusarviointihankkeita, laajimpana Kuntaliiton vuosina 2008–2012 toteutettava ARTTU-arviointihanke.

5
Kolmen samaan aineistoon pohjautuvan ja jokseenkin samankaltaisen
mikrosimulointimallin olemassaolo on resurssien haaskausta. Sen ohella, että kehitystyö on
vienyt tarpeettomia resursseja, malleja pystyvät operoimaan vain harvat niihin perehtyneet
henkilöt. Resurssien hajautuminen on samalla merkinnyt, ettei malleja ole kyetty kehittämään
dynaamisiksi, pitemmän ajan vaikutuksia arvioimaan kykeneviksi. Yrityksistä huolimatta
mikrosimulointimallinnuksen hajautuneisuuteen ei ole saatu korjausta.
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Tämä ei tarkoita, että Paras-hanke olisi perusteeton tai sen linjaukset
virheellisiä. Kuntatalouden tilanne ja näköpiirissä oleva väestökehitys ilman muuta perustelevat tarpeen uudistaa palvelutuotantoa. Mutta ei ole itsestään selvää, että jos päätöstä tehtäessä olisi ollut käytössä kattava analyysi erilaisten palveluiden järjestelytapojen (ml. yksikkökoko) tehokkuudesta, tehdyt linjaukset olisivat muodostuneet
juuri toteutuneen kaltaisiksi.
Esimerkki osoittaa ongelman, joka on tullut esille pariin otteeseen
jo aiemmin. Poliittisen päätöksenteon aikataulut pyrkivät muodostumaan sellaisiksi, että vain tutkimustieto, joka on nopeasti saatavilla
ymmärrettävässä muodossa, voi vaikuttaa linjausten sisältöön. Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että niistä teemoista, joista päätöksiä tulee
tehtäväksi, täytyy olla hyvissä ajoin käynnistettyjä tutkimusohjelmia.
Tämä asettaa huomattavia vaatimuksia sektoritutkimuksen suunnittelulle ja yleensä ennakointityölle.
Toisaalta politiikan valmistelulle ei ole asetettu asiallisesti kovin tiukkoja vaatimuksia toimenpiteiden vaikutusarvioiden luonteesta. Hallituksen esityksen laatimisohjeissa todetaan, että esitystä varten on
laadittava arviot taloudellisista vaikutuksista ja usein myös aluevaikutuksista, ympäristövaikutuksista, yritysvaikutuksista ja sukupuolivaikutuksista. Arvioinnin laajuus ja yksityiskohtaisuus on ohjeen
mukaan suhteutettava sisältöön ja odotettavissa olevien vaikutusten
merkitykseen. Lisäksi tulee kertoa, miten vaikutukset on arvioitu.
Yleisimmin arviointi näyttäisi perustuneen ”virkamiespäättelyyn”
(VM 2005).
Vuoden 2007 lopulla valtioneuvosto täsmensi ohjeistusta säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista (OM 2007). Taloudellisten vaikutusten arviointimenetelmiä käsiteltäessä viitataan tarpeeseen arvioida välittömien vaikutusten ohella myös välillisiä vaikutuksia talousyksiköiden käyttäytymisen muuttumisen seurauksena. Edelleen
todetaan, että vaikutusten määrällinen arviointi vaatii riittävää tilastopohjaa ja mainitaan joitakin tilastoja suotavina lähteinä. Lopuksi
todetaan, että vaikutusten arviointi edellyttää usein sellaisten analyysimenetelmien (numeeriset tasapainomallit, ekonometriset mallit,
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kustannus-hyötyanalyysi), että ministeriöiden ulkopuolisen asiantuntemuksen hyödyntäminen on tarpeen. Vaatimusta tällaisen asiantuntemuksen käyttämisestä ei kuitenkaan aseteta. Tiukat formaalit vaatimukset vaikutusarvioiden tekotavasta voisivatkin olla epätarkoituksenmukaisia.
Ohjeistuksen väljyys merkitsee, että avainkysymys vaikutusarviointien tekemisessä on aikataulujen ohella ministeriöiden kyky muodostaa käsitys tutkimuksella saatavasta tiedosta ja sen perusteella kyky
hyödyntää käytännössä eri tahoilla olevaa osaamista. Osin tämä kyky
riippuu luonnollisesti sellaisen rahoituksen saatavuudesta, jota voidaan käyttää tutkimusten ja selvitysten tekoon. Mutta vähintään yhtä
tärkeää on valmisteluun osallistuvan virkamiehistön oma tutkimusosaaminen, jolla tarkoitan perehtyneisyyttä moderniin kirjallisuuteen
ja menetelmiin ja tämän perusteella kykyä hyödyntää (tilata, ohjata ja
tulkita) ja mahdollisesti täydentää muualla tehtävää työtä.
Tältä osin tilannetta ei voida pitää tyydyttävänä. Sektoritutkimusta
koskeneissa erilaisissa selvityksissä (asiasta lähemmin tuonnempana) on toistuvasti noussut esille se, ettei ministeriöillä ole riittävää
tutkimusosaamista. Kysymys ei ainakaan kauttaaltaan näyttäisi olevan tutkijakoulutuksen saaneiden henkilöiden lukumäärästä. Kaikissa ministeriöissä on tällaisia henkilöitä, keskimäärin lähes 30 ministeriötä kohden (taulukko 2). Tärkeämpi lienee kysymys koulutuksen
suuntautumisesta, ajantasaisuudesta ja siitä, missä määrin henkilöillä
on työtehtävien yhteydessä mahdollisuus seurata tutkimusta. Taloudellisten vaikutusten arvioinnin kannalta on ongelmallista, että taloustieteellisen jatkokoulutuksen saaneita on lähinnä vain valtiovarainministeriössä. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta vastuussa olevassa
työ- ja elinkeinoministeriössä on vain puolisen tusinaa tällaista henkilöä ja koulutus- ja tiedepolitiikan vastuuministeriössä ei varmuudella yhtään.
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Taulukko 2.

Kaikki
Taloustieteellinen
tutkinto

2.6

Tutkijakoulutuksen saaneiden henkilöiden määrä
ministeriöissä alkuvuonna 2008

VM

TEM

STM

OPM

YM

MMM

UM

OM

PLM

VNK

YHT

33

40

68

31

27

35

65

10

5

8

322

23

5

9

?

1

4

7

0

0

2
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Politiikan toimeenpanon seuranta

Politiikan toimeenpanoa on aiemmin seurattu varsin epäyhtenäisesti.
Hallitusohjelman merkityksen korostuttua seurantaan on kuitenkin
alettu kiinnittää lisää huomiota. Viime hallituskaudella hallitusohjelmaa täsmennettiin erityisesti ns. politiikkaohjelmien osalta mutta
muutoinkin vuosittaisella hallituksen strategia-asiakirjalla (HSA).
HSA:n laadinnan rinnalla valtioneuvoston kanslia laati muiden ministeriöiden tuella seurantaraportteja politiikkatoimien etenemisestä.
Erityisesti näin tehtiin hallituskauden puolivälin tarkastelua silmällä pitäen. Osittain juuri tämän prosessin seurauksena käynnistyi em.
Paras-hanke, joka ei sisältynyt hallituksen ohjelmaan.
Kuluvalla hallituskaudella seurantaa on tiivistetty siten, että jo hallituskauden alussa on määritelty politiikkaohjelmien ohella erityisesti
seurattavat politiikka-alueet ja kaikille näille alueille on määritelty
joukko seurantaindikaattoreja. Indikaattoreiden avulla pyritään täydentämään politiikkatoimien etenemisvaiheen kuvausta ja arviointia
itse vaikutuskohteena olevien ilmiöiden mahdollisimman ajantasaisella seurannalla. Politiikan vaikutusarviointia (syy-seuraussuhteen
päättelyä) ei indikaattorien perusteella kuitenkaan pystytä sellaisenaan tekemään.
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Hallitusohjelman indikaattoripohjaisen seurannan onnistumisesta ja
hyödyistä ei vielä tässä vaiheessa pysty sanomaan mitään. Indikaattoreita hahmoteltaessa ja niiden laadintamahdollisuuksia kartoitettaessa on kuitenkin käynyt ilmi, että Suomessa ei ole - kansainvälisesti
vertaillen erinomaisesti hoidetusta tilastotoimesta huolimatta - helposti saatavilla sellaisia muokattuja ja tulkittuja indikaattoritietoja,
jotka antaisivat yleiskuvan yhteiskuntapolitiikan keskeisten ilmiöalueiden kehityksestä. Tilanne on samanlainen muuallakin. OECD
onkin käynnistänyt hankkeen yhteiskunnallisen kehityksen indikaattoreiden kehittämisestä (OECD 2008). Myös Suomessa on pohdittu
mahdollisuuksia kehittää kootusti tietoa tarjoava käyttäjäystävällinen
indikaattoriportaali (Rosenström 2008).
Tilastotietojen hitaan karttumisen vuoksi paraskin aineistopohjainen
politiikan seuranta pyrkii aina laahaamaan jäljessä. Täydentävänä
keinona on tällöin käytettävä asiantuntija-arvioita. Olennaiseksi kysymykseksi tällöin muodostuu asiantuntijoiden valinta. Politiikkaa
toimeenpanevilla viranomaisilla saattaa olla monessa suhteessa paras
”tuntuma” asioihin. Toisaalta ei ole varmaa, että he ovat taipuvaisia
tunnistamaan kovin nopeasti toteuttamansa politiikan puutteellista
tai huonoa vaikutusta. Viranomaisilla ei myös aina ole tarpeellista
tutkimustaustaa luotettavien arvioiden laadintaan. Näistä syistä voisi
olla tiettyä etua hallinnon ulkopuolisten asiantuntijoiden systemaattisessa hyödyntämisessä.6

2.7

Politiikkatoimien ex post arviointi

Politiikan tulosten varsinainen arviointi on mahdollista vasta jälkikäteen eikä aina silloinkaan helppoa. Tällainen arviointi on kuitenkin
6
Ministeriöt ovat koonneet erilaisia asiantuntijaryhmiä keskustelemaan
talouspolitiikan kysymyksistä ministeriön johdon kanssa. Valtiovarainministeriössä
on usean vuoden ajan ollut tällainen säännöllisesti kokoontunut ryhmä. Kauppa- ja
teollisuusministeriössä ja sittemmin Työ- ja elinkeinoministeriössä on ministeriön poliittinen
johto verrattain usein koonnut asiantuntijoita ad hoc-pohjalta keskustelemaan ajankohtaisista
politiikkaongelmista. Ruotsissa nykyinen hallitus asetti erityisen asiantuntijaelimen,
Finanssipoliittisen neuvoston, tarkastelemaan vuosittain finanssipolitiikan tavoitteita
ja toimenpiteiden vaikutuksia. Ensimmäinen raportti ilmestyi toukokuussa 2008,
Finanspolitiska rådet (2008).

31

Vesa Vihriälä

hyvin ilmeisistä syistä tavattoman tärkeää. Tehottomaksi tai jopa haitalliseksi osoittautuvaa politiikkaa voidaan muuttaa ja samalla lisätään ymmärrystä kohteena olevasta ilmiöstä. Jos jälkikäteisarviointi
pystytään toteuttamaan nopeasti, politiikkaa voidaan jopa kokeilla
(pilotoida) ensin jossakin osajoukossa ja päättää toimenpiteen laajentamisesta arvioinnin jälkeen.
Suomessa ei em. pilotointia ole kovin paljon harrastettu, ellei sellaiseksi tulkita osassa maata toteutettuja hankkeita, jotka kokemuksen
perusteella voidaan ulottaa laajemmalle tai lopettaa. Eräiden harvaan
asuttujen alueiden työnantajamaksujen alennus on esimerkki tällaisesta. Meneillään olevassa sosiaaliturvan kokonaisuudistushankkeessa eräitä pilotointikokeita kuitenkin on tarkoitus tietoisesti toteuttaa.
Sen sijaan useita politiikkainterventioita on tehty määräajaksi siinä
nimenomaisessa tarkoituksessa, että vasta kertyneen kokemuksen
perusteella päätetään toimenpiteen jatkosta.
Jälkikäteisarviointi onnistuu parhaiten silloin, kun siihen on varauduttu jo toimenpidettä valmisteltaessa. Tällöin voidaan esimerkiksi
ryhtyä keräämään vaikuttavuusarvioinnin kannalta relevanttia tietoa
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.
Politiikkatoimien jälkikäteisarviointi ei ole Suomessa systemaattista.
Toki monien tärkeiden uudistusten vaikutuksia on pyritty arvioimaan
joko hallinnonalan omasta aloitteesta tai tutkijayhteisön mielenkiinnon perusteella.7 Esimerkiksi vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutuksia on pyritty arvioimaan lukuisin eri tavoin lähtien eläkkeelle
siirtyneiden lukumäärien tarkasta seurannasta ja päätyen mallipohjaiseen analyysiin. Mutta ei ole olemassa järjestelmää tai menettelytapoja, jotka varmistaisivat, että kaikkiin merkittävämpiin uudistushankkeisiin liittyisi aina kohtuullisen ajan kuluessa valmistuva
arviointi.

7
Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi oma-aloitteisesti erilaisia politiikkatoimia
erityisesti valtion varojen tehokkaan käytön näkökulmasta. Tämä arviointityö ei kuitenkaan
yleensä perustu huolelliseen tutkimukseen vaan pikemminkin ”virkamiespäättelyyn”
kerättyjen tilastotietojen ja haastattelujen pohjalta.
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Politiikkatoimien valmistelun ja seurannan tietotarpeiden tyydyttämisessä korostuu edellä jo useasti mainittu aikatauluongelma: tiedon
tuottamiseen ei yleensä ole tavanomaisten akateemisten tutkimusten
tarvitsemaa aikaa. Tämä johtaa erilaisiin pikaselvityksiin, joiden toteuttamiseen tematiikkaan jo ”viran puolesta” perehtyneillä ministeriöillä itsellään tai ministeriöiden alaisilla tutkimuslaitoksilla saattaa
olla paremmat edellytykset kuin ulkopuolisilla tutkimusyksiköillä.
Ex post -arvioinnissa aikataulurajoite on jonkin verran lievempi,
ehkä pilottihankkeiden arviointia lukuun ottamatta. Tästä syystä ex
post hankkeiden arvioinnin toteuttajia valittaessa on mahdollista panna enemmän painoa tutkimuksen perinpohjaisuudelle ja laadulle kuin
nopeudelle.

2.8

Sektoritutkimusuudistus

Sektoritutkimus, jolla tarkoitetaan sekä ministeriöiden alaisten tutkimuslaitosten työtä että ns. sitomattomilla tutkimusrahoilla ulkopuolisilta laitoksilta tilattua tutkimusta, on keskeisessä asemassa politiikan
tietopohjan luomisessa. Pääosa poliittisessa päätöksenteossa käytettävästä tutkimustiedosta syntyy tai sitä ainakin työstetään merkittävästi sektoritutkimusjärjestelmässä.
Kuten aiemmin kävi ilmi, itse sektoritutkimuslaitosten kenttä on
laaja ja sillä on huomattavat tutkimusresurssit käytössään. Tämä on
tosiasia siitä huolimatta, että monilla laitoksilla on myös muita velvoitteita kuin varsinainen tutkimustyö; elintarviketurvallisuusvirastolla arviolta vain viisi prosenttia menoista liittyy tutkimukseen ja
esimerkiksi kansanterveyslaitoksella vain runsas kolmannes.
Ministeriöiden ne tutkimus- ja kehitysvarat, joita ei ole sidottu niiden
alaisten laitosten rahoitukseen, eivät nekään ole mitättömät. Näiden
yhteismäärä oli viime vuonna 173 miljoonaa euroa. Läheskään koko
summa ei kuitenkaan ole käytettävissä varsinaiseen tutkimukseen,
koska se sisältää mm. kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja ja erilaisiin kehittämishankkeisiin osoitettuja varoja. Sektoritutkimuksen
selvä painopiste onkin ministeriöiden alaisissa tutkimuslaitoksissa.
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Jo vuosien ajan on vallinnut käsitys, ettei sektoritutkimus laajuudestaan huolimatta nykyisessä muodossaan palvele parhaalla mahdollisella tavalla politiikan valmistelua, ei myöskään talouspolitiikan osalta. Käytettyyn panostukseen nähden on koettu saatavan
riittämättömästi hyötyä (Huttusen selvitysmiesraportti 2004; Neuvon työryhmä, VNK 2006c, Rantasen selvitysmiesraportti (2008).
Voimavarat eivät kohdennu politiikan kannalta keskeisiin asioihin,
eikä tehdyn työn koeta auttavan riittävästi poliittisen päätöksenteon
tietotarpeissa. Tämä ei tarkoita, että sektoritutkimuslaitosten työ olisi heikkotasoista tai etteikö se olisi monella tapaa hyödyllistä. Itse
asiassa em. selvitysten (ks. erityisesti Rantasen tuore selvitys) perusteella voidaan arvioida, että monet laitokset tekevät kansainvälisestikin korkeatasoista tutkimusta ja lisäksi ministeriöt kokevat laitosten
työn useimmiten hyvin arvokkaaksi. Ongelma on tästä huolimatta,
ettei päätöksentekoon saada riittävää tukea.
Kun ministeriöiden sitomattomat tutkimusrahat ovat vähäiset, sektoritutkimuksen sisältö määräytyy sen perusteella, millaisia tutkimuslaitoksia eri ministeriöiden hallinnonaloilla sattuu olemaan ja miten
näiden painopisteet ovat asettuneet. Tutkimuslaitosten resurssijako
on historiallisen prosessin tulos eikä välttämättä vastaa tämän päivän
tarpeita. Lisäksi em. arvioissa on poikkeuksetta päädytty siihen, että
ministeriöiden kyky ohjata alaistensa tutkimuslaitosten työn sisältöä
on osin kyseenalainen. Ministeriöillä ei läheskään aina ole riittävästi sellaista tutkimusosaamista, että tehokas ohjaus onnistuisi. Niinpä tutkimuslaitosten työssä saattavat painottua liikaa tutkijakunnan
omat tutkimusintressit politiikanteon tarpeiden kustannuksella.
Kun lisäksi valtiolla on tarve tehostaa voimavarojen käyttöä yleisesti,
on sektoritutkimuksen uudistamiseksi käynnistetty prosessi. Uudistuksen keskeiset linjaukset on määritelty istuvan hallituksen hallitusohjelmassa ja sen perusteella kesäkuussa 2007 tehdyssä valtioneuvoston periaatepäätöksessä.
Uudistuksen idea on määritellä yhteisesti ts. kaikki hallinnonalat kattaen teema-alueet, joilla useiden vuosien aikajänteellä on merkittäviä poliittisen päätöksenteon näkökulmasta tärkeitä tutkimustarpeita,
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laatia näille teema-alueille tutkimusagendat ja niiden pohjalta kehittää tutkimusohjelmia. Koordinoivana elimenä on sektoritutkimuksen
neuvottelukunta, jossa on ministeriöiden korkeimman virkamiesjohdon ohella valtionhallinnon ulkopuolisia tutkimuskysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita.
Valtioneuvoston periaatepäätös määritteli neljä teema-aluetta: (1)
alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit, (2) osaaminen, työ ja
hyvinvointi, (3) kestävä kehitys ja (4) turvallisuus. Jo teema-alueiden
nimien perusteella on ilmeistä, että kolmella ensimmäisellä alueella
taloudelliset riippuvuudet ovat keskeisiä politiikan reunaehtoja ja taloudellisten vaikutusten analyysi olennainen osa teema-alueilla tehtävää tutkimus- ja selvitystyötä. Taloudellisen analyysin merkityksen voi tämän nojalla olettaa lisääntyvän sektoritutkimusuudistuksen
myötä.
Sisällöllisten painopisteiden asettamisen jälkeen pyritään ohjaamaan
voimavaroja painopisteisiin sekä ministeriöiden sitomattomista varoista että tulosohjauksen kautta ministeriöiden alaisissa tutkimuslaitoksissa. Tutkimuksen tuottajaorganisaatioiden rakenteen kehittämistarpeet on tarkoitus arvioida sen jälkeen kun tutkimuksen sisällölliset painopisteet on saatu määriteltyä uudelleen. Hallitusohjelman ja
periaatepäätöksen mukaan merkittävät rakenneratkaisut tulisi tehdä
vuoden 2008 loppuun mennessä. Eräitä merkittäviä ratkaisuja onkin
jo tehty, kuten Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin yhdistämispäätös
ja Merentutkimuslaitoksen toiminnan siirtäminen Suomen ympäristökeskukseen ja Ilmatieteen laitokseen.
Uudistuksen vaikutus politiikan tietopohjan parantamiseen on vielä
epäselvä. Jo tässä vaiheessa uudistusprosessi on kuitenkin osoittanut,
että itse tutkimuksen tuottajaorganisaatioiden kehittämisen ohella
tutkimusagendojen määrittämiseen on panostettava aiempaa selvästi
enemmän. Entisestään on vahvistunut käsitys, ettei ministeriöillä ole
kauttaaltaan kykyä ohjata tutkimusta sellaisiin teemoihin, joissa se
parhaiten palvelisi päätöksenteon tarpeita. Toinen vahvistusta saanut päätelmä on, että politiikkatoimien vaikutusarvioiden laatimisen
metodologia ja menettelytavat vaativat systemaattista kehittämistä,
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mikä tapahtuu parhaiten kaikkien hallinnonalojen yhteisenä ponnistuksena.

2.9

Päätelmiä

Suomi tuskin on kovin poikkeuksellinen maa tutkimustiedon hyödyntämisessä poliittisessa päätöksenteossa, olkoon kyse talouspolitiikasta tai mistä tahansa muustakin politiikka-alueesta. Pintapuolinenkin tarkastelu kuitenkin osoittaa, että parantamisen tarvetta ja
mahdollisuuksia on. Oman käsitykseni mukaan huomiota olisi erityisesti kiinnitettävä seuraaviin asioihin.
Sektoritutkimusuudistus olisi vietävä tehtyjen peruslinjausten pohjalta loppuun johdonmukaisesti niin, että päähuomio kiinnittyy tutkimusagendojen ja niiden pohjalta laadittavien tutkimusohjelmien luomiseen ja miniteriöiden tutkimuksen ”tilaajaosaamisen” kehittämiseen. Tämä edellyttää voimavarojen nykyistä suurempaa irrottamista
ministeriöiden alaisten tutkimuslaitosten tulosohjauksen piiristä sekä
yhteisesti kohdennettavaksi että ministeriökohtaisiksi ”sitomattomiksi tutkimusvaroiksi” ja tutkimusstrategian merkityksen painottamista
ministeriöiden strategisessa suunnittelussa. Rakenneuudistusten ja
tuottavuusohjelman toteuttamisessa olisi vältettävä ratkaisuja, jotka
heikentävät laitosten mahdollisuuksia hyödyntää ulkopuolista rahoitusta tai voimavarojen joustavaa käyttöä hallinnonalojen poikki.
Osana sektoritutkimusuudistusta olisi nopeasti käynnistettävä kaikkia
hallinnonaloja koskeva hanke politiikkatoimien vaikutusarvioinnin
menetelmien ja toimintatapojen kehittämiseksi. Erityistä huomiota
olisi kiinnitettävä taloudellisten vaikutusten arviointiin. Arviointimenetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen olisi luotava osaamiskeskittymä jonkin valtion sektoritutkimuslaitoksen yhteyteen; yksi luonteva vaihtoehto olisi VATT. Osaamiskeskittymän funktiona tulisi olla
politiikka-analyysien menetelmien kehittäminen, niiden osaamisen
tukeminen koulutuksella ja konsultoinnilla valtionhallinnon eri osissa ja osallistuminen vaativien analyysien toteuttamiseen. Osana tätä
kokonaisuutta olisi tehostettava lainsäädännön valmistelussa vas-
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tuussa oleville virkamiehille suunnattua koulutusta vaikutusarviointien tekemisessä. Ministeriöiden henkilöstöpolitiikassa olisi pantava
enemmän painoa riittävän tutkimusosaamisen varmistamiselle. Olisi
harkittava akateemisesti meritoituneiden henkilöiden palkkaamista
ministeriöiden tieteellisiksi neuvonantajiksi, joilla olisi keskeinen
rooli ministeriöiden tutkimusvoimavarojen kohdentamisessa ja politiikkatoimien vaikutusarviointimenetelmien valinnassa.
•

rekisteriaineistojen tutkimuskäyttöön saantia olisi syytä helpottaa Ruotsin ja Tanskan esimerkin mukaisesti. Meneillään olevaa
kehittämistyötä olisi nopeutettava varaamalla siihen erillisrahoitusta.

•

Suomessa kerätyn laajan korkeatasoisen tilastotiedon paremmaksi hyödyntämiseksi yleensä olisi arvioitava uudelleen maksuperustelakia tilastoaineistojen luovuttamisen osalta.

•

jakaumavaikutusten arvioinnin parantamiseksi olisi valittava
olemassa olevista kolmesta mikrosimulointimallista yksi kehitettäväksi dynaamiseksi malliksi, jota kaikki relevantit tahot (ministeriöt, tutkimuslaitokset, puolueet) voisivat mahdollisimman
helposti asianmukaisen käyttötuen avustamana hyödyntää.

•

poliittisten päättäjien ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön olisi luotava yhteiskunnallisen kehityksen indikaattorijärjestelmä,
joka auttaisi keskeisten talous- ja sosiaali-, ja ympäristöilmiöiden
seuraamista ja niistä käytävää julkista keskustelua.

•

olisi pohdittava erilaisia vaihtoehtoja hallinnon ulkopuolisten
asiantuntijoiden käyttämiseen politiikan seurannassa luotettavien
”varhaisten vaikutusarviointien” saamiseksi.
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This paper describes the findings of a recent field experiment
conducted in two Danish counties. In the experiment workers
who became unemployed in the period from November 2005 to
March 2006 were randomly assigned to a treatment group which
after just a few weeks of unemployment had to attend an intensive
activation programme and a control group which was given normal
re-employment services. The activation programme appears to be
very effective. The average unemployment duration of the treatment
group is more than three weeks shorter than that of the control group.
Therefore, the activation programme easily passes a cost-benefit test.
The additional expenditures related to the programme are more than
compensated by the reduced expenditures on unemployment benefits
and the increased income taxes.
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3.1

Introduction

In one of their recent economic surveys of the Danish economy
OECD recommends that activation of unemployed workers should
happen earlier and that the activation programmes should be shorter
(OECD, 2005a). Mandatory activation at an early stage of the
unemployment spell increases the motivation of the unemployed to
search intensively for a job from the beginning of the unemployment
spell if attending an activation programme is viewed as costly. Time
spent in a programme may be costly because leisure time is reduced,
because time available for job search is reduced or because potential
employers may view programme participation as a signal of low
productivity. Recent experimental studies have found that treatment
groups of unemployed who are informed that they have to participate
in a short mandatory activation programme leave unemployment
faster than a control group of unemployed who are not required to
participate in the programme (Klepinger et al., 2002; Black et al.,
2003). There are also non-experimental studies which find that the
“threat” of having to attend an activation programme increases
the job finding rate prior to the start of the programme (Geerdsen,
2006; Geerdsen and Holm, 2007 and Rosholm and Svarer, 2008).
OECD’s motivation for recommending the use of shorter activation
programmes is that typically the programmes have a large locking-in
effect – i.e. the unemployed are less likely to find a job while they are
participating in the programme.
OECD also recommends that more resources should be used to
assist the unemployed in their job search and to monitor whether the
unemployed are actively seeking a job (OECD, 2005b). A number of
empirical studies find that job search assistance and monitoring of
job search intensity can be very effective, see e.g. Martin and Grubb
(2001) and Kluve et al. (2007) for a survey. An important advantage
of such programmes is that the costs are much lower than the costs of
traditional activation programmes.
Inspired by the recommendations of OECD the Danish Labour Market
Authority initiated a field experiment in two Danish counties to assess
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the effects of a new mandatory activation programme consisting of job
search activities, intensive counselling and training. About half of the
workers who became unemployed in the period from November 2005
to March 2006 were randomly assigned to the programme while the
other half received the normal (less intensive) re-employment services.
Analysing data from the experiment we find that individuals in the
treatment group leave unemployment quicker than individuals in the
control group. The average duration of unemployment spells is more
than three weeks shorter for the treatment group than for the control
group. We also find that the new activation programme improves the
government balance sheets because expenditures on unemployment
benefits are reduced and income taxes are increased to such an extent
that the additional expenditures related to the programme are more
than compensated. This paper gives a short review of the experiment
and the empirical results. For more details see Graversen et al. (2007)
and Graversen and van Ours (2008a, 2008b).
The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 gives
background information about the Danish labour market. Section 3
provides details about the policy experiment. Section 4 investigates
whether the probability to leave unemployment in a particular time
period is different for the treatment group and the control group and
whether the treatment improves or worsens government balance
sheets. Finally, section 5 concludes.

3.2

The Danish labour market

During recent years Danish labour market policies have received
considerable international attention of economists and policy makers
because the unemployment rate has been decreasing to a level
significantly below the unemployment rate of most other OECD
countries while social security schemes have remained relatively
generous. In 2007 the OECD standardized unemployment rate in
Denmark was 3.8% while in OECD Europe 7.1% of the labour force
was unemployed.
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The terms “flexicurity” – a contraction of flexibility and security
– and the “Danish Golden Triangle” are often used to characterize
Danish labour market institutions. One side of the triangle consists
of flexible rules for hiring and firing of workers. This makes it easy
for employers to dismiss workers during recessions and rehire them
during booms. Wage earners have security in the form of relatively
generous benefits if they become unemployed. This income security
is the second side of the triangle. The third side of the triangle is a very
active labour market policy which operates according to the “rightand-duty” principle. Unemployed have a right to receive assistance,
but at the same time, they have a duty to participate in meetings and
active labour market programmes when offered in order to remain
eligible to unemployment benefits. Since the mid-1990s the use of
active labour market programmes has been extended considerably,
and Denmark is among the countries that have the highest spending
on active labour market policies measured as a percentage of GDP
(Martin and Grubb, 2001).
Denmark has two types of unemployment benefits: unemployment
insurance (UI) benefits and social assistance benefits. Social
assistance benefits are means tested, whereas the level of UI benefits
is related to previous earnings. Only members of a UI fund can
receive UI benefits. Because the UI benefit scheme is more generous
than the social assistance benefit scheme, and because the state
highly subsidizes UI funds, 80% of the labour force are members
of a UI fund. To be entitled to UI benefits, unemployed individuals
must have been members of a UI fund for at least one year and they
must have been employed for at least 52 weeks within the last three
years. The maximum duration of UI benefits is four years. UI benefits
are equal to 90% of previous earnings with a maximum insurable
earnings level of approximately 27,200 Euro per year.1 The average
replacement rate for UI benefit recipients is 70%.
1
Individuals who have just finished education or apprenticeship obtain entitlement
to UI benefits after a membership period of 1 month without any employment requirement.
The UI benefit amount received by these newly educated individuals is 82% of the UI
benefit amount received by UI benefit recipients who fulfil the normal criteria for UI benefit
entitlement.
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3.3

The field experiment

To assess the effectiveness of a new activation programme two
Danish counties – Storstrøm County and South Jutland County each
with approximately 250,000 inhabitants – participated in a field
experiment. In the experiment about half of the newly unemployed
UI benefit recipients who registered themselves as unemployed at the
Public Employment Service (PES) during the period from November
1, 2005 to February 28, 2006, were assigned to the activation
programme.2 The individuals constituting the treatment group of the
experiment were all born between the 1st and the 15th of a given
month. The other half of the newly unemployed UI benefit recipients
received the normal re-employment services from the PES. These
individuals constituting the control group were born on the 16th or
a later day of a given month. There were 2,542 individuals in the
treatment group and 2,638 individuals in the control group.3 Since
selection into treatment or control group is based on birth dates
within a given month and there is no reason to think that the timing
of birth within a particular month is related to job finding rates, the
experiment is truly random. For the treatment group the procedure
used in the experiment was as follows:
1. When an individual notified the PES that he/she was unemployed,
within one and a half weeks the individual received a letter saying
that he/she was selected to participate in the programme. The
letter also gave a short description of the activities contained in the
programme.
2. After five to six weeks of unemployment individuals had to
participate in a job search programme which lasted two weeks. After
2
Newly unemployed individuals are individuals who begin an unemployment
period with a “clean seniority record” in the UI benefit system, i.e. they are eligible for UI
benefits for the maximum UI benefit period (four years) measured from the beginning of
their unemployment period.
3
The empirical analysis in this paper is based on a somewhat smaller sample (2,206
individuals in the treatment group and 2,281 individuals in the control group). The sample
selection criteria are the same as in Graversen and van Ours (2008b). However, since an
updated dataset is used (information is now available up to the end of 2007) the sample size
is slightly different.

43

Brian Krogh Graversen

the job search programme the individuals had to attend meetings with
a case worker once a week (Storstrøm) or once every second week
(South Jutland). The purpose of the meetings was to assist individuals
in their job search and to monitor job search efforts. The individuals
could also receive job offers mediated by the PES.
3. Before individuals were unemployed for four months they had to
participate in a training programme with a duration of approximately
three months. Longer classroom training courses (with a duration of
more than a few weeks) could not be offered at this stage.
4. Individuals who did not find a job after the training programme
(i.e. after six to seven months of unemployment) had to participate in
a longer meeting with a case worker and a new job plan (describing
relevant activities to improve job finding chances) was made. All
available active measures could be used at this stage including longer
education programmes.
The services offered to the control group during the early stage of
the unemployment period were much less intensive than the services
offered to the treatment group. Individuals in the control group
typically would have to participate in an activation programme after
one year of unemployment. UI benefit recipients below 30 and UI
benefit recipients above 60 would have to participate in an activation
programme after six months of unemployment though.4 Job search
assistance and monitoring was less intensive and less formalized for
the control group than for the treatment group.
The unemployed in the treatment group may be confronted with a
variety of activation programmes during the period of the experiment.
We grouped these programmes in two categories: job search
programmes and training programmes. Job search programmes give
an overview of available courses and educations, general knowledge
4
UI benefit recipients between 30 and 60 have to be activated in ALMPs when
they have been unemployed for one year. Individuals below 30 and individuals above 60
should be activated after half a year. However, these activation rules are minimum rules.
The UI benefit recipients can receive “offers” to participate in ALMPs during the entire
unemployment period and even from the very beginning of their unemployment period.
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about the labour market and specific knowledge about the possibilities
to find particular jobs. The participants are also assisted in their job
search, and they are trained in job search techniques. The duration of
the job search programme is two weeks. Training programmes include
three types of programmes: short work experience, employment
subsidy, and training and education. Short work experience
programmes are intended to uncover the technical skills, social skills
or language skills of the individual. Another purpose is to clarify
what would be an appropriate job for the individual. The duration
of the programme can be up to four weeks. Employment subsidy
programmes aim to train or retrain professional, social or language
skills at a workplace. The programme can take place in a private firm
or in the public sector. During the programme period the employers
receive a wage subsidy. Training and education programmes are
intended to upgrade the qualifications of the participants at an
education centre. For newly unemployed individuals the duration
of training/education programmes can in general only last up to six
weeks during the first 12 months of their unemployment spells (six
months for individuals below 30 or above 60).5 After 12 (or six)
months of unemployment there is greater room for providing longer
training/education programmes.
Figure 1 illustrates the percentage of unemployed workers
participating in job search programmes at different durations of the
unemployment spell. Clearly some of the individuals in the control
group also participate in job search programmes, but during the first
four months of the unemployment spell the participation frequency is
much higher in the treatment group than in the control group.

5
In cases where it is difficult for the unemployed individuals to find employment
within their professional field or in cases where training/education can give individuals
employment within a field where there is a lack of labour the six week limit can be dropped
and the duration can be up to one year.
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Figure 1.		

Percentage of unemployed workers participating
in job search programmes
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Figure 2 illustrates the percentage of individuals participating in
training programmes. Here too, there is inflow from the control group,
but the participation frequency is clearly highest in the treatment
group during the first year of the unemployment spell.
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Figure 2.		

Percentage of unemployed workers participating
in training programmes

Percentage participating in training programmes
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For both the treatment group and the control group there are regular
meetings between the unemployed and case workers. For the control
group the meetings are set up as follows. Not later than one month
after an individual became unemployed there is a first meeting to
deal with the electronic CV of the unemployed. The purpose of the
meeting is to secure that the contents of the CV is appropriate and
reflects the desires and abilities of the unemployed. The electronic
CV can be used by potential employers. At the first meeting it also
has to be discussed how the job search of the individuals can be
supported. During the remaining part of the unemployment spell the
unemployed have to attend meetings at least every three months. The
purpose of the meetings is to follow up on individuals’ job search
efforts and to assess what type of activation programme would help
the individual closer to a regular job.
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In the treatment group the meeting sequence also has to fulfil the
requirements above. In addition to that in the period between the job
search programme and the training programme the unemployed have
to attend meetings every week or every second week.
Figure 3 illustrates the meeting frequency over the first 40 weeks of
the unemployment spell.6 In every week the meeting frequency is
higher in the treatment group than in the control group.

Figure 3.		

Percentage of unemployed workers attending
meetings with caseworkers
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Note: Percentages are calculated as the number of meetings held in a given week divided by
the number of individuals who are still unemployed in this week.

6
Figure 3 only illustrates the meeting frequency over the first 40 weeks of the
unemployment spell because information on meetings is not available after October 2006.
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3.4

Results

Because assignment to treatment and control group is random
estimating the overall effect of the mandatory activation programme
(compared to the normal re-employment services) does not require a
complicated econometric model. We can directly compare treatment
group and control group. Figure 4 illustrates the percentages of
workers surviving in unemployment at different durations of the
unemployment spell. After three months (13 weeks) 47% of the control
group and 54% of the treatment group have left unemployment. After
half a year (26 weeks) 28% of the control group is still unemployed
while only 21% of the treatment group is still unemployed. The
difference between the two survival functions increases up to 20
weeks of unemployment and declines after that. Clearly there is a
substantial treatment effect. The average unemployment duration
is more than three weeks shorter in the treatment group than in the
control group (20 weeks in the treatment group versus 23 weeks in
the control group).
Figure 4.		

Percentage of individuals who remain
unemployed (survivor functions)
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The large employment effect of the mandatory activation programme
means that the programme causes the expenditures on unemployment
benefits to go down a lot. In addition the programme causes income
taxes go up because the wage earnings of an employed worker are
higher than the benefits received by an unemployed worker. Of course
the treatment itself involves additional expenditures related to the
activation programmes and the meetings. However, a cost–benefit
analysis comparing the treatment and control group over the first one
and a half years after the first day of unemployment shows that total
expenditures per individual in the treatment group are approximately
1,300 Euro lower than the total expenditures per individual in the
control group.7 Hence, the experiment is estimated to have improved
government balance sheets with almost three million Euro. If the new
mandatory activation programme would be used nationwide the effect
on government balance sheets would of course be much higher.
The experimental set-up makes it easy to determine the overall effect
of the activation programme. The question why the programme
worked is much harder to address. Labour market programmes often
combine elements of help and activation, i.e. carrot and stick. The
help component may be assistance in finding a job; the activation
component may stimulate unemployed to find a job more quickly
because of the increased costs of being unemployed. To get some idea
of the nature of the treatment effect Graversen and van Ours (2008b)
performed an analysis beyond the experimental set-up. From this
analysis it is concluded that the pre-programme effect, i.e. the “threat”
of having to go into a job search programme or a training programme,
is important. Apparently some workers leave unemployment to avoid
having to attend the activation programmes. However, it appears that
job search programmes have no significant effect on the job finding
rate. Somewhat speculative the authors conclude that the treatment
effect of the activation programme is mainly driven by the threat
effect at the start of the experiment, the intensive monitoring and
counselling in between programmes and by the threat of having to
7
The cost-benefit analysis includes costs on public income transfers, costs of
meetings held between the unemployed and caseworkers, costs of the activation programmes
and revenues from income taxes. When calculating the costs, the weekly amounts given in
Graversen et al. (2007) have been used. Revenues from income taxes are calculated assuming
that individuals who leave unemployment earn 700 Euro per week.
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enter a training programme later on. Therefore, the effectiveness of
the activation programme seems to be driven more by the stick than
by the carrot.

3.5

Conclusions

The empirical analysis of a new Danish activation programme
consisting of job search activities, intensive counselling and training
finds that the programme increases the job finding rate of unemployed
workers. The average unemployment duration of the individuals
assigned to participate in the programme is more than three weeks
shorter than the average unemployment duration of a control group
which received the normal less intensive re-employment services. An
important explanation of the large programme effect is that some of
the workers assigned to the programme leave unemployment quickly
to avoid having to participate in the programme.
Because of the serious labour shortage in Denmark professional
and industrial bodies have asked for an immediate nationwide
implementation of the new activation programme. However, the
government first wants to make some more experiments to see if
the same employment effect can be obtained with less expensive
programmes. Four new experiments are currently being conducted.
In the first experiment unemployed workers will have to attend
meetings with a case worker every week for the first 13 weeks of
the unemployment spell. The second experiment has a similar setup.
However, to save case worker resources the meetings will be held
in groups, i.e. several unemployed workers will attend the same
meeting. In the third experiment the unemployed will (instead of
attending meetings) have to participate in an activation programme
after 13 weeks of unemployment. Finally, the fourth experiment will
combine the re-employment services offered in the second and the
third experiment, i.e. the unemployed will have to participate in group
meetings during the first 13 weeks of their unemployment spells and
subsequently they will have to participate in activation programmes.

51

Brian Krogh Graversen

Acknowledgements
Financial support from the Danish Social Science Research Council
is gratefully acknowledged. The author thanks the Danish National
Labour Market Authority for making their data available.

References
Black, D. – Smith, J. – Berger, M. – Noel, B. (2003): Is the threat of reemployment
services more effective than the services themselves? Evidence from random
assignment in the UI system, American Economic Review, 93, 1313-1327.
Geerdsen, L. (2006): Is there a threat effect of labour market programmes?
A study of ALMP in the Danish UI system, Economic Journal, 116, 738-750.
Geerdsen, L. – Holm, A. (2007): Duration of UI periods and the perceived threat
effect from labor market programs, Labour Economics, 14, 639-652.
Graversen, B. – Damgaard, B. – Rosdahl, A. (2007): Hurtigt i gang: Evaluering
af et forsøg med en tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats for forsikrede
ledige (”Quick Start: Evaluation of an experiment with early and intensive reemployment services for unemployment insurance claimants”). Report 07:10,
Danish National Centre for Social Research, Copenhagen.
Graversen, B. – van Ours, J. (2008a): Activating unemployed workers works;
experimental evidence from Denmark, Economics Letters, 100, 308-310.
Graversen, B. – van Ours, J. (2008b): How to help unemployed find jobs quickly;
experimental evidence from a mandatory activation program, Journal of Public
Economics, forthcoming.
Klepinger, D. – Johnson, T. – Joesch, J. (2002): Effects of unemployment insurance
work-search requirements: the Maryland experiment, Industrial and Labor
Relations Review, 56, 3-22.
Kluve, J. et al. (2007): Active labor market policies in Europe: Performance and
perspectives, Springer-Verlag, Berlin.
Martin, J. – Grubb, D. (2001): What works and for whom: A review of OECD
countries’ experience with active labour market policies, Swedish Economic
Policy Review, 8, 9-56.
OECD (2005a): OECD economic surveys – Denmark 2005.

52

From unemployment to work: Early activation can be very effective

OECD (2005b): OECD employment outlook 2005.
Rosholm, M. – Svarer, M. (2008): Estimating the threat effect of active labour
market programmes, Scandinavian Journal of Economics, forthcoming.

53

Brian Krogh Graversen

54

Työmarkkinatuen aktivoinnin vaikutus työttömien työllistymiseen
ja aktivointitoimiin osallistumiseen

LUKU 4
TYÖMARKKINATUEN
AKTIVOINNIN VAIKUTUS
TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN
JA AKTIVOINTITOIMIIN
OSALLISTUMISEEN
Juha Tuomala
juha.tuomala@vatt.fi
Kari Hämäläinen
kari.hamalainen@vatt.fi
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

4.1

Johdanto

Welfare-to-work -ajattelu on juurtunut viime aikoina myös suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan. Passiivisen etuuksista nauttimisen sijaan yhteiskunta pyrkii aktivoimaan vähäosaisiaan. Sosiaalietuuksia
ollaan muuttamassa enenevässä määrin vastikkeellisiksi ja toimenpiteistä kieltäytyviä rangaistaan etuuksien alennuksilla. Erään näkemyksen mukaan tämä johtaa siihen, että tuloerot kasvavat ja köyhyys syvenee. Toiset taas ajattelevat, että yhteiskunta alkaa viimein
huolehtia myös heikoimmassa asemassa olevista kansalaisistaan, kun
heille tarjotaan ulospääsyä taloudellisesta kurjuudesta kohti osallistuvaa kansalaisuutta. Samalla yhteiskunta turvaa kansakunnan vaurauden työvoimareservien astuessa pienentyvän työikäisen väestön
saappaisiin.
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Totta edellisessä on ainakin sosiaaliturvan muuttuminen. Murentaako
kehitys suomalaisen sosiaalipolitiikan viimeisetkin rippeet vai antaako se lisää vauhtia talouden rattaisiin, on jo kertaluokkaa kiperämpi
kysymys. Totuus lienee jossakin ääripäiden välissä. Vastauksen hahmottamisessa eivät kärkkäästi esitetyt subjektiiviset mielipiteet juuri
auta. Tällä hetkellä puolueettomia tuloksia saadaan parhaiten toteutettuja uudistuksia arvioimalla. Tässä artikkelissa esittelemme yhden
tällaisen tutkimuksen, vuoden 2006 työmarkkinatukiuudistuksen,
etenemistä. Valmistuessaan tutkimus saattaa lisätä huomattavasti tietämystämme aktivoinnin seurauksista.

4.2

Työmarkkinatuen aktivointi

Laki työmarkkinatuesta astui voimaan vuoden 1994 alusta. Työmarkkinatuesta suunniteltiin alun perin ensisijassa nuorille, ensi kertaa
työmarkkinoille tuleville kohdentuvaa tukijärjestelmää. Suunnitteluvaiheessa tukijärjestelmän piiriin kaavailtiin kuuluvan noin 82 000
henkilöä, joista neljännes olisi pitkäaikaistyöttömiä ja loput alle
25-vuotiaita. Arvio osoittautui alimitoitetuksi sekä lukumäärän että
pitkäaikaistyöttömien osuuden suhteen. Työmarkkinatukijärjestelmä
muokkautui osaksi viimesijaista toimeentuloa, mikä johti järjestelmän uudistuksiin muutaman vuoden sisällä järjestelmän käyttöönotosta. Nuorten kohdalla työmarkkinatuen aktivointi aloitettiin rajoittamalla työmarkkinatuelle pääsyä vuosina 1996 (alle 20-vuotiaat)
ja 1997 (alle 25-vuotiaat). Ylipäätään passiivisen työvoimapolitiikan
aktivointia jatkettiin selvitysmiesten Skog ja Räisänen ehdotuksien
pohjalta koko 90-luvun lopun ajan.
Vuoden 2006 työmarkkinatukiuudistusta voidaan pitää tämän politiikan jatkumona. Laissa säädettiin yli 500 päivää (noin kaksi vuotta) työmarkkinatukea saaneille työttömille erityinen neljän vuoden
aktivointikausi, jonka aikana henkilölle tarjotaan vähintään kahden
vuoden ajan erilaisia aktivointitoimia. Perus- ja ansiopäivärahalta
työmarkkinatuelle siirtyneille aktivointikausi alkaa jo 180 työmarkkinatukipäivän jälkeen.
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Aktivointitavoitteiden saavuttamista edistettiin yhtäältä työmarkkinatuen menettämisen uhalla ja toisaalta aktivoinnissa tarvittavien
resurssien lisäyksellä. Samassa yhteydessä kuntien vastuuta pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa lisättiin jakamalla kohderyhmän työmarkkinatuen rahoitusvastuu tasan valtion ja kuntien kesken. Tuomaalan
(2007) arvion mukaan työmarkkinatuen aktivointiuudistukselle asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. Työmarkkinatuen saajat aktivoituivat ja työmarkkinatuen saajien määrä vähentyi. Myös rahoitusmalli
osoittautui arvion mukaan toimivaksi eikä kuntien rahoitusasema heikentynyt. Kuntien maksuosuus pienentyi kokonaisuudessaan enemmän kuin uudistusta tehtäessä arvioitiin, sillä pitkään passiiviaikaista
työmarkkinatukea saaneiden määrä vähentyi voimakkaasti.
Työmarkkinatukitukiuudistuksella pyrittiin aktivoimaan erityisesti
pitkäaikaistyöttömiä. Työmarkkinatukiuudistuksen jälkeen yli 500
päivää passiiviaikaista työmarkkinatukea saaneitten lukumäärä on
laskenut noin kymmenellä prosentilla. Passiivista työmarkkinatukea
saaneiden määrä väheni 12 prosentilla vuodesta 2006 vuoteen 2007,
kun taas kaikkien työttömien määrä väheni yhdeksällä prosentilla.
Sen sijaan työmarkkinatukea aktivointitoimien ajalta saaneiden määrä nousi uudistuksen seurauksena. Kaikkiaan työmarkkinatukea passiivi- ja aktiivikausien aikana saaneiden määrä väheni jaksolla seitsemällä prosentilla (Tuomaala 2007).
Uudistus näyttäisi siis ensi silmäyksellä toimineen toivotulla tavalla. Työllisyystilanne on uudistuksen toimeenpanon aikana kehittynyt
ylipäätään myönteisesti. Kuviosta 1 nähdään, että työttömien määrä
on tasaisesti laskenut koko 2000-luvun ajan. Vuoden 2006 alusta työttömien määrän vähentyminen itse asiassa jyrkentyi niin lyhyt- kuin
pitkäaikaistyöttömien osalta. Mahdollisesti tähän vaikutti myös työmarkkinatuen uudistuksen aktivointi. Toisaalta on mahdollista, että
vähennys selittyy yleisillä työmarkkinatekijöillä. Vaikuttavuusarvion
suurena haasteena on erottaa työmarkkinatuen uudistuksen vaikutus
työllisyystilanteen yleisestä kohentumisesta.
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Kuvio 1.		
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4.3

Kansainvälisiä kokemuksia aktivoinnista

Uudistukset saapuvat Suomeen yleensä muualta maailmasta. Aktivointiajatukset juontavat anglosaksisista maista, missä reformit tyypillisesti kohdennetaan vain osaan väestöryhmistä. Aktivointia koskevat tutkimukset tarjoavat varsin vaihtelevia tuloksia. Toimenpiteiden
vaikuttavuus riippuu ainakin toimenpiteen tyypistä, niihin osallistuvista henkilöistä ja toimenpiteiden muodostamista kokonaisuuksista (Blundell ym. 2004). Aktiivisille toimenpiteille asetetulla osallistumisvelvollisuudella on arveltu olevan merkitystä (Black, 2003;
Blundell ym. 2004). ����������������������������������������������
Isossa-Britanniassa nuorille suunnattu työnhakuavustusta ja työnantajien palkkatukea sisältänyt New Deal -ohjelma nosti työllistymisen todennäköisyyttä viidellä prosenttiyksiköllä
(Blundell ym. 2004). Tutkimuksessa ei selvitetty oliko kyseessä osallistujien työllistymisedellytyksiä nostanut vaikutus (porkkana) vai toimenpiteiden ja lisääntyneen monitoroinnin aiheuttama uhkavaikutus
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(keppi). Johtopäätöksenä tutkimuksessa esitetään, että erilaiset vaikutusmekanismit voivat saada aikaan työllisyyden kannalta tehokkaan
yhteisvaikutuksen. Toisaalta esimerkiksi USA:ssa on saatu tuloksia,
joiden mukaan pelkällä aktivointitoimenpiteiden uhalla voi olla suurempi vaikutus työllistymiseen kuin itse varsinaisella toimenpiteellä
(Black ym. 2003).
Eri maiden työmarkkinajärjestelmät eroavat toisistaan huomattavasti, joten anglosaksiset tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä
Suomeen. Parempia vertailukohtia saattaa löytyä muista Pohjoismaista. Työmarkkinatukiuudistuksen kohdalla läheisin vertailukohta
on Tanska, jossa aktiivi- ja passiivikausien periaate otettiin käyttöön
jo vuosikymmen sitten. Tanskassa passiivikaudella työttömät voivat
osallistua erilaisiin aktivointitoimenpiteisiin, mutta aktivointikaudella osallistuminen on pakollista ja kieltäytyminen voi johtaa jopa
työttömyysturvan epäämiseen. Tanskassa tehdyissä tutkimuksissa on
arvioitu, että pelkkä aktivointitoimiin joutumisen uhka voi nostaa
työllistymisen todennäköisyyttä enemmän kuin varsinainen toimenpiteeseen osallistuminen. Ne työttömät, jotka pystyvät löytämään
työpaikan avoimilta työmarkkinoilta, poistuvat työttömyydestä ennen
aktivointitoimenpiteisiin ohjaamista. Rosholmin ja Svarerin (2007)
arvioiden mukaan ainoastaan yksityisen sektorin tukityöllistämisellä
on ollut suuria työllistämistä edistäviä vaikutuksia, kun taas muiden
aktivointitoimen osalta suurimmat työllistymistä edistävät vaikutukset johtuvat nimenomaan uhkavaikutuksesta.
Rosholmin ja Svarerin (2007) mukaan uhkavaikutus kasvaa aina
vuoden kestoiseen työttömyyteen asti, jonka jälkeen vaikutus alkaa
heiketä kadoten 60 työttömyysviikon kohdalla. Tutkijoiden mukaan
pitkään työttömänä olleet tarvitsevat aktivointitoimenpiteitä ja myös
odottavat saavansa todellista hyötyä kyseisistä toimenpiteistä. Käytännössä uhkavaikutus alkaa ennen varsinaista aktivointikautta ja
jatkuu kauden aikana, kunnes saavuttaa huippunsa ja alkaa laskea.
Tanskassa 80 prosentin osallistumisaste saavutettiin noin 10 kuukautta aktivointikauden alkamisesta.
Aiempien tutkimusten perusteella aktivointiuudistuksella voi olla
ainakin kahdenlaisia työllisyysvaikutuksia. Osa aktiivitoimista voi
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sinänsä olla hyödyllisiä ja antaa osallistujille työllistymistä edistäviä
tietoja ja taitoja. Suomalaisen tutkimuksen perusteella näitä vaikutuksia voi odottaa ammatilliselta työvoimakoulutukselta, oppisopimuskoulutukselta ja yksityisen sektorin tukitöistä, ks. Hämäläinen &
Tuomala (2007). Toisaalta tieto aktivoinnin lisääntymisestä 500 päivän rajan jälkeen saattaa kiihdyttää joidenkin työttömien työnhakua
rajan lähestyessä. Tämän tyyppistä vaikutusta kutsutaan kirjallisuudessa uhkavaikutukseksi.

4.4

Työmarkkinatukiuudistuksen alustavaa
tarkastelua

Luonteva lähtökohta uudistuksen arvioimiseksi on selvittää yhteys
työttömyydestä poistumisen ja työttömyyden keston välillä. Vaikutusten arvioimiseksi tarvitsemme vertailuryhmän, jota työmarkkinatukiuudistus ei koskenut. Yksi mahdollisuus monista on verrata
vuoden 2004 työttömiä vuoden 2006 työttömiin. Tutkimusaineisto
saadaan Kansaneläkelaitoksen etuusrekisteristä ja Työministeriön
työnhakijarekisteristä. Nämä tilastolähteet tarjoavat välttämättömät
tiedot henkilöiden passiivisten työmarkkinatukijaksojen kestosta
sekä osallistumisista erilaisiin aktivointitoimiin.
Kokonaisuudessaan aineisto sisältää tiedot 263 295 Suomen kansalaisesta, joilla on alkanut 506 873 passiivisen työmarkkinatuen jaksoa vuosina 2004–2006. Varsinaisia työmarkkinatuen saajia aineistossa on 169 664, joilla oli yhteensä 335 596 passiivijaksoa. Maksimiajan 500 päivää kassapäivärahaa saaneita henkilöitä aineistossa on
93 631 (joilla 171 277 alkanutta passiivijaksoa). Kustakin alkaneesta
jaksosta tiedetään keston lisäksi myös aiemmista jaksoista kertynyt
passiivisen työmarkkinatuen kokonaiskertymä kunkin kauden lopussa. Tässä keskitymme vuosien 2004 ja 2006 jaksoihin joiden aikana
on tullut täyteen 300 päivän passiivisen työmarkkinatuen kertymä.
Näitä työttömyysjaksoja seurataan vuosien 2005 ja 2007 loppuun.
Mikäli työttömyysjakso ei ole loppunut takarajaan mennessä, sitä käsitellään sensuroituna havaintona. Taulukko 1 raportoi vuosien 2004
ja 2006 jaksojen päättymissyyt.
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Taulukko 1.

Yli 300 päivää kestäneiden työmarkkinatukijaksojen päättymissyyt, prosenttia

Työllistyi
Siirtyi toimenpiteille
Muu syy
Työttömyys jatkuu
Tieto puuttuu
N

Vuosi 2004
14,02
29,57
39,56
12,95
3,90

Vuosi 2006
11,96
31,34
41,65
9,17
5,88

8902

7109

Vuoden 2004 jaksojen osalta sensuroituina käsiteltiin 31.12.2005 jälkeen päättyneitä jaksoja ja vuoden 2006 osalta 31.12.2007 jälkeen päättyneitä jaksoja.
Kohtaan muu syy on koottu yhteen muut kuin työllisyyteen tai työvoimapoliittisille toimenpiteille päättyneet jaksot.

Työttömyysjaksojen kestoja on luonteva mallintaa elinaikamalleilla,
joita on alun perin alettu kehittää insinööri- ja biolääketieteen puolella. Malleja on alun perin käytetty kuvaamaan vaikkapa sydänsiirtopotilaiden selviytymisaikoja. Kehityksen tietäminen auttaa ymmärtämään malleihin liittyvän terminologian. Jakson loppumista kuvataan
riskillä, jakson jatkumista vielä seuraavalle hetkelle kuvataan puolestaan eloonjäämisenä. Työttömyyden kohdalla nämä eivät välttämättä
ole kaikista kuvaavimpia termejä. Elinaikamallien soveltamisessa
sosiaalitieteisin on toinenkin kummallisuus. Tutkittavat kohteen voivat päätyä erilaisiin tiloihin ja saattavat vielä itse päättää siirtymisistään. Taloustieteessä hyödynnettävät elinaikamallit ovatkin kehittyneet hyvin monipuolisiksi ja osin hyvin monimutkaisiksi kehikoiksi,
joiden esittelyyn ei tässä artikkelissa mennä pintaa syvemmälle.
Kuvio 2 esittää työttömyyden päättymisen riskin työttömyyden
keston mukaan. Kuviossa 2A tarkastellaan ylipäätään työttömyyden päättymistä. Kuviossa 2B tarkastelun kohteena on työllisyyteen siirtyminen ja kuviossa 2C siirtymä tapahtuu aktiiviseen toimenpiteeseen.1 Siirtymät on laskettu erikseen vuosien 2004 ja 2006
työttömyysjaksoille. Ensimmäinen silmiinpistävä havainto on, että
1
Toimenpiteet on saatu päättymissyyn tiedon perusteella: opiskelun aloittaminen
(TP, TM), työllistyy yhdistelmätuella tai työllistyy palkkatuella. Lisäksi tietoa on
jäljitetty seuraavan jakson perusteella: työharjoittelu, työvoimapoliittinen koulutus,
kuntouttava työtoiminta, ammatinvalinta- tai kuntoutustoimenpide, työelämävalmennus tai
yhdistelmätuen työmarkkinatuki.
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työmarkkinatuelta poistuminen on yleistynyt selvästi vuosien 2004
ja 2006 välillä kaikilla työttömyyden kestoilla. Poistumissyyn tarkempi tarkastelu paljastaa tämän johtuvan toimenpiteille siirtymisen
yleistymisestä. Työllistymisen kohdalla vuodet eivät juuri eroa toisistaan.
Kuvio 2A.		

Työmarkkinatuelta poistumisen todennäköisyys
300 päivää ylittäneiden työttömyysjaksojen eri
vaiheissa vuosina 2004 ja 2006
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62

680-700

660-680

640-660

620-640

600-620

580-600

560-580

540-560

520-540

500-520

480-500

460-480

440-460

420-440

400-420

380-400

360-380

340-360

320-340

0
300-320

Todennäköisyys

0,14

Työmarkkinatuen aktivoinnin vaikutus työttömien työllistymiseen
ja aktivointitoimiin osallistumiseen
Kuvio 2B.		

Työllistymisen todennäköisyys 300 päivää ylittäneiden työttömyysjaksojen eri vaiheissa vuosina
2004 ja 2006
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Kuvio 2C.		

Työvoimapoliittisille toimenpiteille siirtymisen
todennäköisyys 300 päivää ylittäneiden työttömyysjaksojen eri vaiheissa vuosina 2004 ja 2006
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Mitä kuviot kertovat työmarkkinatukiuudistuksen vaikutuksista? Valitettavasti vastaus on vielä tässä vaiheessa, että eivät kovinkaan paljoa. Parantuneen työttömyystilanteen takia on oletettavaa, että vuonna 2006 tapahtuu enemmän poistumisia työttömyydestä kuin vuonna
2004. Ilman ensimmäistäkään uudistusta meidän pitäisi havaita jotakin kuviota 2A muistuttavaa.
Hieman pidemmälle pääsemme tarkastelemalla erillisiä päättymissyitä. Työllistymistä koskeva kuva ei osoita minkäänlaisia uhkavaikutuksia. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden joukossa ei
näyttäisi olleen helposti työllistyvää joukkoa, joka aktivoinnin pelossa olisi rynnännyt työmarkkinoille ennen 500 päivän keston täyttymistä. On jopa hieman huolestuttavaa, että työllistyminen ei ole
yleistynyt työmarkkinatukijaksojen päättymissyynä. Yksi selitys tälle havainnolle saadaan yhdistämällä työllisyyshavainto toimenpiteisiin. Kuvio 2C osoittaa selvästi, että pitkäaikaistyöttömiä ohjataan
aiempaa enemmän työvoimapoliittisille toimenpiteille. Havainto on
suoraa seurausta toimenpiteiden tason työttömyyttä hitaammasta laskusta. Jokaiselle työttömälle on täten enemmän toimenpidepaikkoja.
Vieläkin kiinnostavampi havainto on, että toimenpiteelle päätyminen
on yleistynyt ennen 420 työmarkkinatukipäivän kertymää ja 540 kertymäpäivän jälkeen. Tämä voisi johtua kuntien toimista. Välttääkseen
kustannusten kasvua kunnat laittavat työttömiä toimenpiteisiin joko
ennen 500 päivän täyttymistä tai hieman 500 päivän jälkeen. Toimenpiteiden lisääminen helpommin työllistyvien joukossa johtaisi
kuvioissa 2B ja 2C kuvattuun kehitykseen. Uudistuksen seurauksena
työmarkkinatuelta poistutaan toimenpiteille, muttei työllisyyteen.
Edellinen kappale osoittaa, miten kuvailevien analyysien perusteella
on helppo kirjoittaa kärkkäitä ja ainakin joiltain osin uskottavia tarinoita. Olisi kuitenkin varsin uskaliasta tuomita uudistus epäonnistuneeksi vielä tässä vaiheessa. Muutenkin työllistyvien henkilöiden turhan kurssittamisen sijaan havaittu työllisyyskehitys voi johtua useista
muistakin tekijöistä. Ensinnäkin työllistymistieto perustuu työnhakijarekisterin tietoihin ja nämä eivät ole kaikilta osin täydellisiä. Taulukon 1 perusteella tuntemattomat päättymissyyt ovat yleistyneet vuon-
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na 2006, mikä saattaa osaltaan heijastua kuvioon 2B. Toiseksi pitkän
aikaa työmarkkinaetuuksia saaneiden työttömien joukko saattaa erota
vuosien välillä. Kenties hyvän työllisyyskehityksen seurauksena 300
kertymäpäivää tulee täyteen nykyisellään huomattavasti vaikeammin
työllistyvillä henkilöillä. Ilman uudistusta vuotta 2006 kuvaava käyrä kuviossa 2B saattaisikin olla huomattavasti alhaisemmalla tasolla.
Lisäksi havaitsemme kuvioissa vain ensimmäisen siirtymän. Tässä
vaiheessa on vielä suurena kysymysmerkkinä, mitä toimenpiteiden
jälkeen tapahtuu. Kenties toimenpiteiden jälkeinen työllisyyskehitys
pitkään työmarkkinatukea saaneiden keskuudessa on parantunut.

4.5

Johtopäätökset

Artikkeli kuvailee työmarkkinatukiuudistuksen seurauksia. Tällaisenaan esitetty materiaali ottaa yhden askeleen viranomaisseurantaa
pidemmälle. Kuvioista ei kuitenkaan voida tehdä varsinaisia johtopäätöksiä uudistuksen vaikutuksista. Mikäli uudistusta olisi kokeiltu
satunnaistamiseen pohjautuvalla pilottihankkeella, vaikutusten arviointi voisi helpoimmillaan perustua keskiarvojen vertailuihin. Näin ei
kuitenkaan toimittu, joten joudumme arvioimaan syy-seuraussuhteita
huomattavasti monimutkaisemman kehikon avulla. Tämä on yleistä
vaikuttavuustutkimuksessa – mitä heikompi identifikaatio, sitä enemmän tutkija joutuu paikkaamaan aineistoa tilastollisilla työkaluilla.
Onneksi joissain tapauksissa reformit mahdollistavat satunnaistettua
kenttäkoetta mukailevien koe- ja vertailuryhmien muodostamisen.
Aktivointiuudistus on hyvä esimerkki kohderyhmälle yllätyksenä tulevasta tekijästä, mikä muuttaa joidenkin henkilöiden käyttäytymistä
ja jättää jotkut muut uudistusta edeltävään tilanteeseen. Tutkimushankkeen haasteena on parhaimman vertailuryhmän valitseminen ja
oikeiden muuttujien vakioiminen. Mahdollisia vertailuryhmiä ovat
mm. vuoden 2004 työttömät, ansiosidonnaiselta päivärahalta työmarkkinatuelle pudonneet ensimmäisen 180 työmarkkinatukipäivän
ajalta sekä ylipäätään ansiosidonnaisella päivärahalla olevat. Uudistus ei koskenut yhtäkään näistä ryhmistä, joten niiden avulla voidaan
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periaatteessa erottaa työmarkkinatukiuudistuksen vaikutus yleisestä
työttömyyskehityksestä. Kaikkiin liittyy kuitenkin myös ongelmia,
jotka odottavat ratkaisemistaan.
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5.1

Johdanto

Maahanmuuttajien kotouttamispolitiikkaa koskeva keskustelu on
länsimaissa vireää. Viime vuosikymmenen aikana useat Euroopan
maat ovat tiukentaneet otettaan kotouttamiseen. Itävalta, Tanska,
Saksa ja Hollanti ovat ottaneet käyttöön kotouttamisohjelmat, joihin
osallistuminen on pakollista kolmansista maista saapuville maahanmuuttajille. Samanlaisia suunnitelmia on kehitteillä mm. Puolassa,
Unkarissa ja Espanjassa. Pakollisen kotouttamisohjelman maissa kotouttamisohjelmaan osallistuminen on ehtona pysyvän oleskelu-luvan saamiselle. Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa on käytössä myös
lopputesti, joka maahanmuuttajan on läpäistävä saadakseen pysyvän
oleskeluluvan. Suomen ja Ruotsin harjoittama politiikka on ollut astetta maltillisempaa. Näissä maissa on olemassa kotoutumisohjelmat,
mutta ne ovat ainakin osittain vapaaehtoisuuteen pohjautuvia.
Maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön vaikutuksista tiedetään
toistaiseksi varsin vähän. Eniten on tutkittu maahanmuuttajien valikoimista vertaamalla maahanmuuttopolitiikoiltaan erilaisten maiden kokemuksia. Esimerkiksi Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian
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väliset vertailut osoittavat maahanmuuttajien kotoutumiserojen johtuvan pelkästään lähtömaiden eroavaisuuksista (Borjas, 1993, Antecol
ym. 2003). Toinen vaihtoehtoinen lähestymistapa on vertailla yhteen
maahan eri aikoina saapuneiden maahanmuuttajien (Borjas, 1994) tai
eri maahanmuuttajastatuksella saapuneiden kotoutumista (Constant
& Zimmermann, 2005). Näiden tutkimusten keskeinen tulos on, että
lähtömaan keskimääräisellä koulutustasolla ja muuton syyllä on merkittävä vaikutus kotoutumisen onnistumiseen. Politiikan vaikutuksista on kuitenkin erimielisyyttä. Esimerkiksi Borjas (1993) katsoo
maahanmuuttopolitiikan vaikuttavan merkittävästi maahanmuuttajien osaamistasoon mutta Antecol ym. (2003) pitävät maantieteellisiä
ja historiallisia tekijöitä politiikkaa merkittävämpänä tekijänä.
Vielä vähemmän tutkimusperäistä tietoa on maassa jo asuvaan maahanmuuttajaväestöön kohdennetuista toimenpiteistä. Jotain sentään
tiedetään. Edin ym. (2004) osoittavat Ruotsissa harjoitetun pakolaisten hajasijoituksen hidastaneen pakolaisten kiinnittymistä työelämään. Cohen-Goldner ja Eckstein (2008) arvioivat työvoimakoulutuksen, paikallisen työkokemuksen ja kielitaidon parantavan
voimakkaasti entisestä Neuvostoliitosta muuttaneiden työmarkkinamenestystä Israelissa. Rosholm ja Vejlin (2007) osoittavat, että pakolaisten saamien tulonsiirtojen pienentäminen Tanskassa lisäsi heidän
todennäköisyyttään työllistyä, mutta vaikutus oli kohtuullisen pieni
ja keskittyi yli kaksi vuotta maassa asuneisiin pakolaisiin.
Tietääksemme kukaan ei ole aiemmin tarkastellut maahanmuuttajille
tehtävien kotouttamissuunnitelmien vaikutuksia. Kotouttamissuunnitelmissa tyypillisesti määritellään maahanmuuttajien oikeudet ja
velvollisuudet. Valtio sitoutuu tarjoamaan kielikursseja, uuden kotimaan yhteiskunnasta kertovaa koulutusta ja mahdollisesti erinäisiä
maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä aktivointitoimia. Maahanmuuttajan velvollisuutena on osallistua kotouttamisohjelmaan. Tyypillisesti tätä velvollisuutta vahvistetaan sosiaaliturvan heikentymisen uhalla, jos maahanmuuttaja ei noudata sovittuja toimia. Tämän
johdosta käsillä olevalla artikkelilla on selvät kytkökset myös ns.
welfare-to-work -kirjallisuuteen.
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Suomeen tulevien maahanmuuttajien ikärakenne on selvästi kantaväestöä nuorempi. Valtaosa maahanmuuttajista on 20–40-vuotiaita,
joten ikärakenteensa puolesta maahanmuutto saattaa auttaa suomalaisen yhteiskunnan sopeutumista kantaväestön ikääntymiseen. Missä määrin näin tapahtuu, riippuu maahanmuuttajien kiinnittymisestä
työmarkkinoille. Näin ollen keskeinen politiikkakysymys koskee sitä,
miten kotoutumista voidaan tehokkaasti tukea. Yksittäisistä muutoksista suurin kotouttamisen saralla tehty muutos Suomessa on vuonna
1999 voimaan tullut kotouttamislaki. Tästäkin syystä lakimuutoksen
todellisten kausaalivaikutusten selvittäminen on tärkeää.

5.2

Suomen maahanmuuton lyhyt historia

Parin viime vuosikymmenen aikana OECD-maihin kohdistuneessa
muuttoliikkeessä on tapahtunut suuri muutos. Länsimaiden ulkopuolelta saapuvien maahanmuuttajien määrä on kasvanut rajusti. Samalla työperusteisen liikkuvuuden merkitys on pienentynyt ja tärkeimmäksi muuttosyyksi on tullut pakolaisuus tai perheiden yhdistäminen. Muutoksen seurauksena on syntynyt Irlannin, Espanjan, Italian
ja Suomen kaltaisia uusia maahanmuuttomaita, joista vielä 1960- ja
1970-luvuilla muuttoliike suuntautui pääsääntöisesti ulospäin.
Muiden Euroopan reuna-alueiden tapaan Suomen nettomuutto oli
negatiivista aina 1980-luvulle saakka. Viime vuosisadan alussa suomalaisten poismuutto kohdistui lähinnä Pohjois-Amerikkaan. Sotien
jälkeen muuttoliike suuntautui erityisesti Ruotsiin, jonka kanssa ihmisten vapaa liikkuminen toteutui jo vuonna 1954. Ruotsiin suuntautunut poismuutto oli huippuvuosina 1969–70 niin vilkasta, että
näinä vuosina Suomen väkiluku pieneni. Suomen nettomuutto kääntyi ensimmäistä kertaa positiiviseksi 1980-luvulla, mutta varsinainen
muuttoaalto alkoi vasta 1990-luvulla. Kuvio 1 näyttää maahanmuuttajaväestön viisinkertaistuneen tämän jälkeen. Alhaisesta lähtötasosta johtuen ulkomaalaistaustaisen väestön 2,5 prosentin osuus vuoden
2007 väestöstä on kuitenkin kansainvälisesti vertailtuna vielä varsin
alhainen.
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Kuvio 1.		

Maahanmuuttajat Suomessa 1980–2007
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Maahanmuuttajien lukumäärän kasvu on yhteydessä lähtömaissa tapahtuneisiin muutoksiin. Kuvio 2 osoittaa, että vuosien 1990 ja 2007
välillä Länsi-Euroopan maista saapuneiden maahanmuuttajien osuus
laski miltei puolesta alle viidennekseen samalla kun Afrikasta, Aasiasta ja aiemmista sosialistimaista saapuneiden määrät kasvoivat
voimakkaasti. Suomen maahanmuuton erityispiirre on entisestä Neuvostoliitosta saapuneiden maahanmuuttajien suuri osuus. Merkittävä
osa heistä on inkerinsuomalaisia. Toinen merkittävä ryhmä koostuu
Virosta saapuneista maahanmuuttajista.
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Kuvio 2.		

Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaiden kansalaiset 1990 ja 2007
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5.3

Vuoden 1999 laki maahanmuuttajien
kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden
vastaanotosta (kotouttamislaki)

Suomen vähäistä kokemusta maahanmuutosta kuvastaa hyvin se, että
ensimmäinen ulkomaalaislaki astui Suomessa voimaan vasta vuonna
1984. Pian tämän jälkeen keskusteluun nousivat pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskevat kysymykset. Ulkomaalaislakiin tehtiin kokonaisuudistus vuonna 1991, mikä lähinnä paransi lupakäytäntöjä ja
maahanmuuttajien oikeusturvaa. Kotoutuminen esiintyi sanana ensimmäisen kerran Maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen toimikunnan
komiteanmietinnössä 1997:5. Tämä työ oli taustalla samana vuonna
hyväksytyssä valtioneuvoston periaatepäätöksessä maahanmuuttoja pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, missä kotouttaminen nostettiin
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maahanmuuttopolitiikan keskeiseksi osa-alueeksi (Valtioneuvoston
selonteko kotouttamislain toimeenpanosta, 2002). Valtioneuvoston
linjaus johti vuoden 1999 kotouttamislakiin, missä tavoitteiksi asetettiin maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, tasa-arvo ja
valinnan vapaus. Tavoitteita pyrittiin saavuttamaan tarjoamalla maahanmuuttajille suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja, jakamalla vastuut ja velvollisuudet valtion ja paikallishallinnon
välillä sekä asettamalla maahanmuuttajille velvollisuuksia.
Kotouttamislaki antoi työhallinnolle yleisvastuun maahanmuuttajien
kotouttamisen edistämisestä. Käytettävissä olevien resurssien koordinointi puolestaan annettiin kunnille, jotka lähtökohtaisesti vastaavat peruspalveluiden ja toimeentulotuen järjestämisestä asukkailleen.
Kunnilla on vastuu valmistella kotouttamisohjelma yhteistyössä paikallistason muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Paikallisesti valmisteltaville kotouttamisohjelmille annettiin kotouttamislaissa
vain yleiset suuntaviivat, joten kunnat saattoivat räätälöidä ohjelmiaan paikallisiin ominaispiirteisiin sopiviksi. Varsinaisia lisäresursseja paikallistasolle ei kuitenkaan annettu (Valtioneuvoston selonteko
kotouttamislain toimeenpanosta, 2002).
Maahanmuuttajille suurin kotouttamislain mukanaan tuoma muutos
oli kotouttamissuunnitelma, joka koskee 1.5.1997 jälkeen saapuneita maahanmuuttajia. Oikeus kotouttamissuunnitelmaan syntyy
kyseisen päivämäärän jälkeen suomalaisen kotikunnan väestötietojärjestelmään merkityn maahanmuuttajan ilmoittautuessa työttömäksi työnhakijaksi tai hänen hakiessa toimeentulotukea. Oikeus on
kuitenkin voimassa kolme vuotta siitä, kun maahanmuuttaja on ensimmäisen kerran merkitty väestötietojärjestelmään. Kotouttamissuunnitelma on laadittava viiden kuukauden kuluessa työttömyyden
alkamisesta tai toimeentulotuen saamisesta ja se laaditaan kolmeksi
vuodeksi.1

1
Kotouttamislain voimaantulon jälkeen aikarajoja on muutettu. Nykyisin
kotouttamissuunnitelma on laadittava kahden kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta
ja oikeutta saada kotouttamissuunnitelma voidaan jatkaa kahdella vuodella tietyissä
tapauksissa. Nämä muutokset astuivat voimaan vuoden 2006 alussa.
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Kotouttamissuunnitelmassa sovitaan kunnan, työvoimatoimiston
ja maahanmuuttajan kesken maahanmuuttajan ja hänen perheensä
kotoutumista edistävistä toimenpiteistä. Suunnitelma on henkilökohtainen. Suunnitelman tarkka sisältö riippuu maahanmuuttajan
henkilökohtaisten tekijöiden lisäksi hänen perheensä tilanteesta ja
tarpeista. Tyypillisiä suunnitelman osia ovat mm. kielikurssit, työvoimapoliittiset toimenpiteet, omaehtoinen koulutus, työharjoittelu,
työelämävalmennus, kuntoutus ja ammatinvalinnan ohjaus. Kunnan
ja TE-keskuksen sopimuksen perusteella kotouttamissuunnitelmaan
voi sisältyä myös työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin rinnastettavia
toimenpiteitä. Rinnasteista koulutusta järjestäviä tahoja ovat mm. aikuislukiot, kansalais- ja työväenopistot, yhdistykset ja yliopistot.2
Oikeus kotouttamissuunnitelmaan yhdistyy maahanmuuttajan velvollisuuteen sekä osallistua suunnitelman laatimiseen että noudattaa
suunnitelmassa sovittuja toimenpiteitä. Aika ajoin maahanmuuttajien on raportoitava, miten he ovat noudattaneet suunnitelmaa ja
onko suunnitelman muuttamiselle perusteita. Tarkemmin seurannan
toteuttamisesta sovitaan henkilökohtaisessa kotouttamissuunnitelmassa. Kieltäytyminen suunnitelman teosta tai osallistumisesta sovittuihin toimenpiteisiin johtaa kotouttamistuen alentamiseen. Koska
maahanmuuttajille maksetaan työmarkkinatuki ja/tai toimeentulotuki
ensimmäisen kolmen vuoden aikana kotouttamistukena, kieltäytyminen saattaa alentaa maahanmuuttajan tuloja merkittävästi. Toisaalta
kotouttamistuki saattaa lisätä halukkuutta osallistua toimenpiteisiin,
sillä toimenpiteiden aikana kotouttamistukeen ei sovelleta tarveharkintaa.

2
Rinnasteinen koulutus on tullut yhä merkittävämmäksi maahanmuuttajien
kotouttamisessa. Esimerkiksi Helsingissä rinnasteiseen koulutukseen osallistuvien määrä on
kasvanut jo yhtä suureksi kuin työvoimapoliittiseen kielikoulutukseen osallistuvien määrä
(Työministeriö 2005). Tutkimuksessa esitettävien tulkintojen kannalta tämä on hankalaa, sillä
aineistossa ei ole tarkkoja tietoja maahanmuuttajien työhallinnon ulkopuolella suorittamista
koulutusjaksoista.
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5.4

Syy-seuraus – suhteen selvittäminen

Luotettavan vaikutusarvion selvittämiseksi tarvitaan kahta ryhmää, joista toinen altistuu lakimuutokselle (kohderyhmä) ja toinen
ei (vertailuryhmä). Kotouttamislain toimeenpanossa on kaksi tekijää, jotka edesauttavat toisiaan vastaavien kohde- ja vertailuryhmän
muodostamista. Ensinnäkin laissa on määritetty tarkka päivämäärä,
jonka jälkeen maahan saapuneet maahanmuuttajat ovat oikeutettuja
kotouttamissuunnitelmaan. Toiseksi, päivämäärä asetettiin kahden
vuoden takautumalla ajankohtaan 1.5.1997. Tilannetta voi selventää
ajattelemalla kahta maahanmuuttajaryhmää, A ja B, joista A saapuu
Suomeen 30.4.1997 ja B saapuu 1.5.1997. Kaksi vuotta myöhemmin
astuu takautuvasti voimaan kotouttamislaki. Ryhmille päivämäärä tulee täytenä yllätyksenä, joten se muistuttaa satunnaistamista koeryhmään (oikeutettuja kotouttamissuunnitelmaan) ja vertailuryhmään
(ei oikeutta). Tässä kehikossa ryhmien välinen vertailu paljastaa intervention kausaalivaikutuksen tutkittavaan ilmiöön.
Ajatuskehikon soveltaminen aineistoon ei ole kuitenkaan aivan yhtä
suoraviivaista kuin onnistuneesti toteutetun satunnaistetun kenttäkokeen tapauksessa. Osa kotouttamissuunnitelmaan oikeutetuista
saattaa jättää käyttämättä oikeutensa. Toisaalta, kuten seuraavassa
luvussa nähdään, osa ennen toukokuuta 1997 saapuneista maahanmuuttajista on saanut kotouttamissuunnitelman, vaikka heidän ei lain
mukaan olisi pitänyt olla siihen oikeutettuja. Tämä kyetään kuitenkin
ottamaan huomioon niin kauan kuin maahantuloaika vaikuttaa todennäköisyyteen saada kotouttamissuunnitelma ja maahanmuuttajaryhmät ovat samankaltaisia päivämäärän 1.5.1997 ympärillä (ks. Liite
A).

5.5

Tulokset

Tutkimusaineisto on Tilastokeskuksen tuottama yksilötason pitkittäisaineisto. Tutkimukseen saatu aineisto sisältää 15 prosentin otoksen työikäisistä maahanmuuttajista, jotka saapuivat Suomeen 1989–
2003. Tilastokeskuksen asettama 15 prosentin maksimi otoskooksi
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osoittautui tutkimuksen kannalta ongelmalliseksi, sillä kuukausittain
Suomeen saapuneiden maahanmuuttajien lukumäärä ei ole kovin suuri. Tästä syystä valitsimme varsinaiseen tutkimusaineistoon maahanmuuttajat, jotka saapuivat Suomeen toukokuun 1994 ja toukokuun
2000 välisenä aikana. Toisena aineistonvalintakriteerinä käytimme
lakiin perustuvaa oikeutta kotouttamissuunnitelmaan. Tämän vuoksi
pudotimme tarkasteluista maahanmuuttajat, jotka eivät olleet kolmen
ensimmäisen maassaolovuoden aikana työttöminä työnhakijoina tai
asuneet toimeentulotukea saaneessa kotitaloudessa.
Syy-seuraussuhteen selvittämisessä keskeisellä sijalla on laissa säädetty päivämäärä, jonka jälkeen saapuneet maahanmuuttajat ovat
oikeutettuja kotouttamissuunnitelmaan. Kuvio 3 esittää toukokuun
1999 ja joulukuun 2003 välisenä aikana kotouttamissuunnitelman
saaneiden maahanmuuttajien osuudet maahantulokuukausittain. Kuviossa x-akselin nollapisteeksi on asetettu toukokuu 1997. Jokainen
piste vastaa yhtä kuukautta ja jokaisen pisteen takana on keskimäärin 45 kyseisenä kuukautena Suomeen saapunutta maahanmuuttajaa.
Kuvion viivat ja 95% luottamusvälit on muodostettu paikallisella lineaarisella regressiolla ilman selittäviä muuttujia.
Kuvio 3.		

Saapumiskuukausi ja kotouttamissuunnitelma
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Kuvio 3 paljastaa selvän kasvun kotouttamissuunnitelman saaneiden maahanmuuttajien osuudessa. Hyppäyksen suuruus toukokuussa
1997 on noin 50 prosenttiyksikköä. Ero kasvaa entisestään kahden
ensimmäisen vuoden aikana, kunnes toukokuun 1999 jälkeen osuus
vakiintuu noin 80 prosentin tienoille. Alkuvaiheen kasvulle on kaksi
syytä. Ensinnäkin ajanjakso vastaa kotouttamislaissa säädettyä takautumaa. Mikäli maahanmuuttaja onnistui saamaan työpaikan toukokuun 1997 ja toukokuun 1999 välisenä aikana, hän ei ollut enää
oikeutettu kotouttamissuunnitelmaan lain voimaantuloaikana. Toinen mahdollinen selitys saattaa liittyä hallinnollisiin viiveisiin, mitkä
selittäisivät heti uudistuksen jälkeen havaittavat varsin alhaiset osuudet. Lopuksi on mielenkiintoista huomata, että laissa säädetty päivämääräraja ei ole täysin sitova. Jotkut ennen toukokuuta 1997 saapuneet maahanmuuttajat ovat myös saaneet kotouttamissuunnitelman.
Analyysin toisessa vaiheessa tarkastellaan mahdollisia hyppäyksiä
maahanmuuttajien kotoutumista kuvaavissa vastemuuttujissa. Eroavaisuudet välittömästi uudistuksen jälkeen saapuneiden ja juuri ennen uudistusta saapuneiden maahanmuuttajien välillä tarjoavat ensimmäiset viitteet lakimuutoksen mahdollisista vaikutuksista. Tämä
on tehty kuviossa 4, joka esittää neljä vuosina 2001–2003 mitattua
työmarkkinatulemaa maahantulokuukausittain.
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Kuvio 4.		
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Kuvion 4 ylärivin alaspäin laskevat käyrät kuvastavat maahanmuuttajien työmahdollisuuksien parantumista maassaolon pidentyessä.
Lokakuussa 1993 saapuneet maahanmuuttajat olivat vuosina 2001–
2003 keskimäärin noin neljä kuukautta enemmän työllisinä ja heidän
ansiotulonsa olivat noin 6000 euroa korkeammat kuin joulukuussa
2000 saapuneiden maahanmuuttajien. Vastaavasti saadut sosiaalietuudet pienenevät ja todennäköisyys olla työvoiman ulkopuolella
laskee oleskelun pidentyessä. Yleiset linjat ovat täten sopusoinnussa
aiempien kotoutumistulosten kanssa, ks. Sarvimäki (2008).
Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavampi havainto on lähes kaikissa vastemuuttujissa tapahtuvat hyppäykset toukokuun
1997 kohdalla. Kuvio 4 osoittaa selvästi, että työkuukaudet ja työtulot hyppäävät ylöspäin juuri takautuvasti asetetun päivämäärän kohdalla. Samalla kotitalouksien saamissa sosiaalieduissa tapahtuu selvä alenema. Valitettavasti käyttöömme saama aineisto
on kuitenkin niin pieni, että luottamusvälit muodostuvat varsin
suuriksi. Graafisissa tarkasteluissa jopa 1000 euron muutokset
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kotitalouksille keskimääräisin vuodessa maksetuissa sosiaalietuuksissa saattavat jäädä tilastollisesti merkityksettömiksi.
Nämä ns. redusoidun muodon arviot viittaavat siihen, että kotouttamislain vaikutukset kohteena olevaan maahanmuuttajaväestöön
olivat varsin positiivisia. Ne eivät kuitenkaan vielä kerro siitä, kuinka paljon kotouttamissuunnitelman saaminen auttoi keskimääräistä
maahanmuuttajaa. Tähän kysymykseen vastaavat Taulukossa 1 esitetyt estimaatit, jotka mittaavat kotouttamissuunnitelman kausaalivaikutuksia maahanmuuttajien asemaan työmarkkinoilla vuosina 2001–
2003. Taulukon luvut perustuvat liitteen A yhtälön (2) estimoimiseen
siten, että mukana ovat lokakuun 1993 ja joulukuun 2000 välisenä
aikana Suomeen saapuneet maahanmuuttajat. Ihanteellisessa tapauksessa olisimme käyttäneet huomattavasti kapeampaa aikaikkunaa.
Valitettavasti otoskoon pienuus kuitenkin pakotti meidät ottamaan
mukaan maahanmuuttajia, joiden saapumispäivä on varsin kaukana
toukokuusta 1997.
Taulukon 1 ylimmäisen osan tulokset pohjautuvat estimointeihin,
joissa ei ole huomioitu mahdollisia eroja maahanmuuttajien havaituissa ominaisuuksissa. Taulukon keskiosan tuloksissa on puolestaan
puhdistettu useita henkilökohtaisten tekijöiden, lähtömaan, oleskeluluvan, alueellisten tekijöiden ja maahantulovuoden työttömyysasteen
vaikutus. Tulosten vertailu osoittaa, ettei näiden muuttujien vakioimisella ole vaikutusta arviointituloksiin. Tämä vahvistaa uskoa kausaalivaikutuksen oikeellisuuteen: eihän taustatekijöiden vakioiminen
muuta tuloksia onnistuneessa satunnaistetussa kenttäkokeessakaan.
Lopuksi taulukon alaosa raportoi kohdehenkilöiden vastemuuttujien
keskiarvot.
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Taulukko 1.

Kotoutumissuunnitelman vaikutus vuosien 2001–
2003 työmarkkinatulemiin
(1)

(2)

Työkuukuukaudet
(pl. tukityöllistäminen)

Ansiotulot

(3)

(4)

Kotitalouden

Työvoiman

sosiaalietuudet

ulkopuolella

A: Taustamuuttujia ei vakioitu
2001
2002
2003
Kaikki vuodet

1.32**

2,185*

-649

-0.10**

(0.59)

(1,136)

(948)

(0.05)

1.96***

3,334***

-2,734***

-0.03

(0.65)

(1,283)

(1,057)

(0.05)

1.16*

3,873***

-1,549

0.00

(0.67)

(1,439)

(942)

(0.06)

1.48**

3,121***

-1,636*

-0.05

(0.58)

(1,188)

(906)

(0.04)

1.10**

1,706

-1,009

-0.12**

(0.55)

(1,038)

(776)

(0.05)

1.84***

3,141***

-2,920***

-0.03

(0.60)

(1,196)

(870)

(0.05)

B: Taustamuuttujat vakioitu
2001
2002
2003
Kaikki vuodet

0.95

3,613***

-1,978***

0.00

(0.63)

(1,362)

(764)

(0.05)

1.31**

2,832***

-1,994***

-0.05

(0.53)

(1,093)

(722)

(0.04)

C: Koutoutumissuunnitelman saaneiden keskiarvot
2001

1.87

3,170

10,095

0.27

2002

2.56

4,201

10,217

0.26

2003

3.09

5,233

8,554

0.25

Kaikki vuodet

2.51

4,203

9,623

0.26

2SLS estimaatit, keskivirheet (suluissa) huomioivat henkilön sisäisen autokorrelaation. Kontrollimuuttujat paneelissa B:
ikä, ikä toiseen, sukupuoli, syntymämaa (5 kategoriaa), oleskeluluvan status (4 kategoriaa), työssäkäyntialueen
työttömyysaste maahantulovuonna, kotikunnan tilastollinen kuntaryhmä maahantulovuonna, asuu Uudellamaalla
maahantulovuonna, siviilisääty, indikaattorit alle 3/7/18-vuotaiden läsnäolosta kotitaloudessa ja interaktiot
perhemuuttujien ja sukupuolen välillä.

Taulukko 1 osoittaa selvästi kotouttamissuunnitelman edesauttavan
maahanmuuttajien kotoutumista. Tulosten perusteella kotouttamissuunnitelma lisää vuosittaisten työkuukausien lukumäärä puolellatoista kuukaudella ja kasvattaa vuosiansioita lähes 3000 eurolla.
Työnäkymien parantuminen heijastuu maahanmuuttajakotitalouksien
saamiin sosiaalietuuksiin, jotka vähenevät vuodessa noin 2000 eurolla. On myös mahdollista, että työvoiman ulkopuolella olemisen todennäköisyys vähenee. Piste-estimaattien mukaan vaikutus olisi viiden prosenttiyksikön luokkaa. Valitettavasti estimaatti ei kuitenkaan
ole tilastollisesti merkitsevä, mikä voi johtua otoskoon pienuuden
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aiheuttamasta estimaatin epätarkkuudesta tai siitä, että vaikutusta ei
todellisuudessa ole. Näin ollen joudumme toteamaan, että käytettävissä olevalla aineistolla emme löydä näyttöä sille, että kotouttamissuunnitelmat auttaisivat työvoiman ulkopuolelle jääviä maahanmuuttajia osallistumaan työvoimaan.
Merkittäväksi kotouttamislakia koskevat myönteiset havainnot tekee
se, että kotouttamislaki ei tarjonnut lisäresursseja maahanmuuttajien
kotouttamiselle. Tämä on selkeästi kerrottu vuonna 2003 julkaistussa
valtioneuvoston selonteossa kotouttamislain toimeenpanosta. Tämän
vahvistavat myös liitteessä A esitetyt muuttujien keskiarvot, joiden
perusteella ennen toukokuuta 1997 saapuneet ovat olleet saman verran työvoimapoliittisissa toimenpiteissä (työvoimakoulutus ja tukityöllistäminen) kuin päivämäärän jälkeen saapuneet. Tässä tutkimuksessa ei kyetä suoraan erottelemaan, mitkä kotouttamissuunnitelman
osat ovat edistäneet työmarkkinoille pääsyä. Koska työvoimapoliittiset toimenpiteet ovat pysyneet tasoltaan samoina, ne eivät pysty selittämään positiivisia vaikutuksia. Mahdollisia selityksiä on useita.
Yksilöityjen suunnitelmien avulla olemassa olevat resurssit kyetään
kohdentamaan aikaisempaa tarkemmin tarpeen mukaan. Kotouttamissuunnitelman laatiminen on saattanut myös johtaa viranomaisten
yhteistyön tiivistymiseen, mikä on voinut auttaa kotouttamissuunnitelman saaneiden maahanmuuttajien kotoutumista. Toinen mahdollinen selitys liittyy rinnasteiseen koulutukseen, joka on kotouttamislain jälkeen kasvattanut merkitystään. Tätä kautta maahanmuuttajien
kielikoulutus on mitä ilmeisimmin lisääntynyt ja mahdollisesti myös
osittain muuttunut. Valitettavasti tätä tietoa ei ole rekisteröity tietojärjestelmiin, mutta kielikoulutus voisi hyvinkin tuottaa taulukossa 1
esitettyjä tuloksia. Kolmas mahdollisuus on, että maahanmuuttajille
annetut velvollisuudet ja niihin liittyvät sanktiot edistävät työmarkkinoille sijoittumista.
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5.6

Lopuksi

Tässä artikkelissa on arvioitu kotouttamissuunnitelmien vaikutusta
maahanmuuttajien keskipitkän aikavälin työmarkkinamenestykseen
ja sosiaalietuuksiin. Tuloksien perusteella kotouttamissuunnitelmien
käyttöönottoa voi pitää menestyksenä. Piste-estimaattiemme mukaan ne lisäsivät kotouttamistoimenpiteiden kohteena olevien maahanmuuttajien työkuukausien lukumäärää keskimäärin puolellatoista
kuukaudella ja heidän vuosiansioitaan keskimäärin noin 3000 eurolla. Samalla keskimääräiset vuosittaiset sosiaalietuudet vähenivät
noin 2000 eurolla.
Aineistorajoitteista johtuen tuloksiin liittyy kuitenkin kahdenlaista
epävarmuutta. Ensinnäkin käyttöömme saamamme aineiston otoskoko on suhteellisen pieni, minkä johdosta estimaattien luottamusvälit ovat melko suuret. Toisaalta aineisto ei sisällä tietoa kaikista
maahanmuuttajiin kohdistetuista toimenpiteistä, kuten rinnasteisesta
koulutuksesta. Tästä johtuen se, minkä takia kotouttamissuunnitelmat toimivat, jää suurelta osalta spekulaation varaan.
Lopuksi on vielä huomattava, että artikkeli tarkastelee vain kotouttamissuunnitelmien vaikutusta. Kotouttamislain yhteydessä tehtiin
kuitenkin muitakin uudistuksia, kuten velvoitettiin kunnat laatimaan
itselleen maahanmuuttosuunnitelmat. Näiden muutosten arviointia
on kuitenkin vaikea tehdä, sillä lain muutos koski kaikkia kuntia ja
täten sopivaa vertailuryhmään on mahdotonta löytää.
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Liitteet
Liite A.

Estimointimenetelmä

Kotouttamissuunnitelmien kausaalivaikutus estimoidaan käyttäen
ns. paikallista Wald-estimaattoria
E

y  y
.
p  p

							

(1)

missä y on maahanmuuttajan työmarkkinatuleman (esim. työllisyys
tai tulot) odotusarvo ja p vastaa todennäköisyyttä, jolla maahanmuuttajalle laaditaan kotouttamissuunnitelma. Yläindeksit puolestaan viittaavat raja-arvoihin siten, että yläindeksi + (-) viittaa odotusarvoon
kun päivämäärää 1.5.1997 lähestytään ylhäältäpäin (alhaaltapäin).
Mikäli raja-arvot pystytään laskemaan molemmilta puolin, saadaan
kertoimesta β kotouttamissuunnitelman kausaalisvaikutus työmarkkinatulemaan y.
Tässä tutkimuksessa seuraamme Hahn ym. (2001) ehdottamaa tapaa,
jossa päivämäärän 1.5.1997 lähellä oleville maahanmuuttajille estimoidaan yhtälö
yit

D  E Di  G1 zi  z0  G 2 zi  z0 1^ zi t z0 `  X iJ  uit

		

(2)

Estimoinneissa maahanmuuttajan i työmarkkinatulemaa hetkellä t,
yit , selitetään kotouttamissuunnitelmalla Di , saapumiskuukauden
ja toukokuun 1997 välisellä ajalla (zi − z0 ) sekä maahanmuuttajaa ja maahantulohetkeä kuvaavilla muuttujilla X i . Indeksimuuttuja 1{zi ≥ z0 } saa arvon yksi, jos maahanmuuttaja saapui Suomeen
1.5.1997 jälkeen. Lopuksi, uit pitää sisällään muut tekijät. Yhtälö
(2) estimoidaan kaksivaiheisella pienimmän neliösumman menetelmällä, missä 1{zi ≥ z0 } toimii instrumenttimuuttujana kotouttamissuunnitelmalle Di . Tämä tuottaa numeerisesti saman estimaatin parametrille β kuin yhtälön (1) estimointi paikallisesti lineaarisella regressiolla tasajakautuneella kernelillä. Valinta saattaa tuntua
rajoittavalta, mutta käytännössä tasajakautunut kernel tuottaa
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samat tulokset kuin jokin monimutkaisempi kernel paikallisesti
lineaarisissa regressioissa, ks. Imbens & Lemieux (2008). Laajemmassa englanninkielisessä tutkimuksessamme tarkastelemme tulosten vakautta pienentämällä otosikkunaa, etsimällä vastaavia epäjatkuvuuksia toukokuun 1997 ulkopuolella, käyttämällä erilaisilla
estimointimenetelmiä sekä arvioimalla löytyykö lakimuutoksen vaikutuksia lakimuutoksen voimaantulon ja takautuma-ajan väliltä sekä
muuttamalla otoksen valintakriteereitä. Mikään näistä muutoksista ei
muuta tässä artikkelissa esitettyjä vaikutusarvioita.
Liite B.		

Muuttujien keskiarvot
Maahantulokuukausi
9/93-

1/95

3/96

5/97

7/98

9/99

12/94

2/96

4/97

6/98

8/99

12/00

A: Havaitut ominaisuudet maahan tullessa
Ikä

31.6

32.5

33.0

32.9

33.0

32.5

Nainen

0.53

0.55

0.57

0.61

0.55

0.62

Ei puolisoa

0.28

0.28

0.27

0.28

0.26

0.28

Suomalainen puoliso

0.29

0.26

0.32

0.32

0.31

0.36

Maahanmuuttajapuoliso

0.43

0.45

0.42

0.40

0.43

0.36

Lasten lukumäärä

0.82

0.81

0.77

0.82

0.73

0.71

Työssäkäyntialueen työttömyysaste

20.5

18.2

17.4

14.7

13.6

12.3

Asuu Uudellamaalla

0.45

0.47

0.43

0.42

0.34

0.32

EU15/ETA

0.05

0.07

0.07

0.07

0.08

0.10

Uudet EU-maat

0.17

0.13

0.09

0.06

0.08

0.07

ent. NL

0.34

0.37

0.41

0.45

0.43

0.43

ent. Jugoslavia

0.05

0.11

0.08

0.02

0.07

0.06

Turkki

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.03

Afrikka

0.13

0.10

0.09

0.14

0.07

0.06

Aasia

0.18

0.16

0.20

0.21

0.20

0.21

Muu/tuntematon

0.04

0.03

0.04

0.02

0.04

0.04

Inkerinsuomalainen

0.26

0.24

0.15

0.16

0.10

0.10

Perheenjäsen

0.30

0.30

0.34

0.38

0.41

0.43

Pakolainen

0.17

0.16

0.17

0.14

0.15

0.13

Muu/tuntematon

0.27

0.31

0.34

0.33

0.34

0.34

Lähtöalue

Oleskeluluvan status

B: Toimenpiteet ensimmäisen kolmen vuoden aikana
Saa kotoutumissuunnitelman

0.00

0.01

0.03

0.56

0.75

0.81

Päiviä valmentavassa koulutuksessa

151.7

166.3

166.4

178.4

155.8

164.8

…ammatillisessa koulutuksessa

29.1

31.5

28.4

25.5

33.5

29.0

…tukityöllisyydessä

37.2

43.6

64.6

53.3

48.3

53.7

Henkilöitä

728

651

619

684

628

764
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YHDESSÄ VAI ERIKSEEN:
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ARVIOINTIA
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kalevi.luoma@vatt.fi
Antti Moisio
antti.moisio@vatt.fi
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

6.1

Johdanto

Suomessa on käynnissä peruspalvelujen palvelurakenteen uudistaminen. Keskeisenä motiivina uudistamiselle on käsitys, että nykyisellä palvelujen järjestämistavoilla ja tuotantorakenteella palvelujen
turvaaminen tasavertaisesti maan eri osissa ei onnistu. Kansallisen
tason päättäjät ja asiantuntijat katsovat, että palvelujen väestöpohjaa
kasvattamalla palvelut voidaan turvata ja kustannuksissa säästää. Perusterveydenhuollossa 20 000 asukkaan vähimmäispohjalla uskotaan
saatavan aikaan toiminnallisesti monipuolisempia ja kestävämpiä terveyskeskuksia. Kuntapäättäjien piirissä näkemys siitä, että perusterveydenhuollossa vallitsisi merkittäviä mittakaavaetuja, ei kuitenkaan
saa suinkaan jakamatonta kannatusta. Tästä kielii esimerkiksi se into,
millä viimeisen viidentoista vuoden aikana on purettu terveyskeskuskuntayhtymiä. Vuosien 1993 ja 2003 välisenä aikana lakkautettiin kaikkiaan 37 terveyskuntayhtymää ja sen seurauksena muodostui
tyypillisesti useita väestöpohjaltaan pieniä terveyskeskuksia.
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Terveyskeskuskuntayhtymien hajoamisen syitä on Suomessa tutkittu vähän ja seurauksia vielä vähemmän. Muutamien kuntayhtymien purkautumisesta tehtyjen selvitysten perusteella keskeisiä syitä
kuntayhtymien purkautumiseen ovat olleet kuntayhtymän korkeaksi
koetut kustannukset, erimielisydet kuntayhtymän kustannustenjaosta
peruskuntien kesken, vähäisiksi koetut vaikutusmahdollisuudet kuntayhtymän päätöksentekoon ja pyrkimys tiivistäää kunnan sosiaalija terveydenhuollon yhteistyötä (Ohtonen 1989, Uusimäki ym. 1992,
Kiljala 2001).
Kuntayhtymien purkautumisen taustasyynä on ollut myös se, että
kansanterveystyön kuntainliittoja ei alun perin perustettu kuntien
vapaasta tahdosta vaan valtion keskushallinnon taivuttelun ja painostuksen seurauksena. Keskushallinnon tavoitteena kuntainliittoja
perustettaessa oli riittävän suuri väestöpohja, joka katsottiin tärkeäksi edellytykseksi perusterveydenhuollon palvelujen tehokkaalle ja
taloudelliselle järjestämiselle. Kansanterveyslain säätämisen aikaan
suositeltavana pidettiin, että terveyskeskuksen väestöpohja olisi vähintään 10 000–13 000 asukasta.
Terveyskeskuskuntayhtymien purkaminen näyttää monestakin näkökulmasta arveluttavalta keinolta pyrittäessä tuottamaan kuntalaisten
laadukkaat perusterveydenhuollon palvelut kustannustehokkaasti.
Useissa tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että pienen väestöpohjan terveyskeskuksissa on vaikeaa päästä samaan kustannustehokkuuteen palvelutuotannossa kuin keskisuurissa terveyskeskuksissa
(Räty ym. 2002, Luoma ja Moisio 2005). Aaltosen (2006) mukaan
terveyskeskusten kustannustehokkuus parani väestöpohjan kasvaessa noin 25 000 asukkaaseen asti. Kuntayhtymien purkautumisen
seurauksena syntyvät uudet terveyskeskukset ovat niin pieniä, että
niissä tyypillisesti on vain muutama lääkärin virka. Tällaisten terveyskeskusten palvelutuotanto kärsii helposti, kun avoimeksi tulevien
lääkärien virkojen täyttämisessä on vaikeuksia. Kuntayhtymät mahdollistavat suuremmat terveyskeskukset, joissa voidaan käyttää hyväksi useamman lääkärin asiantuntemusta ja näin palvelujen laadun
takaaminen on helpompaa.
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Tässä artikkelissa arvioimme, kuinka terveyskeskuskuntayhtymien
lakkauttamiset ovat vaikuttaneet perusterveydenhuollon kustannuksiin, palvelutuotantoon ja tuottavuuskehitykseen (Luoma ym. 2007).
Suomessa kunnat ovat velvollisia järjestämään asukkailleen perusterveydenhuollon terveyskeskuksissa. Ne ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joilla on tavallisesti useita toimipisteitä kunnan alueella.
Vertaamme lakkautuksen seurauksena muodostettujen uusien, yhden
kunnan alueella toimivien terveyskeskuksien kustannus- ja palvelutuotannon kehitystä kuntayhtymäyhtyminä jatkaneiden terveyskeskusten vastaavaan kehitykseen. Tutkimuksen analyysi perustuu niin
sanottuun kaltaistettujen parien menetelmään. Kaltaistettujen parien
menetelmässä etsitään ekonometrisin keinoin kullekin lakkautetulle
terveyskeskuskuntayhtymälle vastinpari, joka on menoihin vaikuttavilta tekijöiltään ja terveyskeskuksen purkamistodennäköisyydeltään
mahdollisimman samanlainen. Vertailun rajoittaminen mahdollisimman samanlaisiin terveyskeskuksiin helpottaa arvioinnin tekemistä.
Näin olisi erityisesti silloin, mikäli kuntayhtymiä olisivat purkaneet
vain tietyn tyyppiset kunnat (esimerkiksi vain köyhät tai vain varakkaat kunnat). Tällöin vertaaminen kaikkiin muihin kuntiin ei olisi hedelmällistä.
Tutkimuksen tulokset esitetään graafisessa muodossa seuraamalla
terveyskeskuskuntayhtymän lakkauttaneiden kuntien tilannetta ja
niille valittua vertailuryhmää viisi vuotta ennen ja kymmenen vuotta
jälkeen purkamisen.

6.2

Menetelmät

Taloudellisten vaikutusten analyysin perusongelma on erottaa tapahtuman vaikutukset muista vaikuttavista tekijöistä. Tarkastelemalla
esimerkiksi terveyskeskusten menokehitystä ennen ja jälkeen kuntayhtymän purkautumista ei voida erottaa, mikä osa muutoksista
johtuu purkautumisesta ja mikä muista tekijöistä. Perusongelma terveyskeskuskuntayhtymien purkautumisten vaikutusten analyysissä
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on siis arvioida, miten menot ja palvelumäärät olisivat kehittyneet,
jos purkautumista ei olisi tapahtunut.
Terveyskeskusten purkautumisen vaikutuksia voidaan arvioida monella tavalla, mm. perinteisen regressioanalyysin keinoin tai niin
sanotun kaltaistettujen parien menetelmällä. Tässä tutkimuksessa
esitellään jälkimmäisellä menetelmällä saatuja tuloksia. Vertailuryhmään perustuva lähestymistapa antaa mahdollisuuden arvioida
toimenpiteiden vaikutusta hyvin yksinkertaisesti sen jälkeen, kun
vertailuryhmä on muodostettu. Myös vertailuryhmän valinta voi olla
yksinkertaista, jos terveyskeskuksia purkavat vain muutamalla perusteella luokiteltavat kunnat. Tällöin ei tarvittaisi mitään erityistä
menetelmää vertailuryhmän muodostamiseksi, vaan vertailuryhmä
voitaisiin muodostaa pelkästään riistiintaulukoimalla kunnat muutaman ominaisuuden perusteella.
Jos taas on useita tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon vertailuryhmän valinnassa, on vaikeaa tai jopa mahdotonta löytää suoraviivaisin ryhmittelyin vertailuterveyskeskuksia, jotka olisivat riittävän
samanlaisia kuin purkautuneet terveyskeskukset. Rosenbaum ja
Rubin (1983) ovat ratkaisseet ongelman osoittamalla, että jos kaikkien
havaittavissa olevien tekijöiden kontrollointi poistaa systemaattisesta valikoitumisesta aiheutuvan eron koe- ja vertailuryhmien välillä,
riittää kun kontrolloidaan koeryhmään kuulumisen todennäköisyyttä. Sen sijaan, että vertailuterveyskeskusten pitäisi olla samanlaisia
suuren muuttujajoukon suhteen, riittää se, että ne ovat samanlaisia
purkautumistodennäköisyyden suhteen. Terveyskeskuskuntayhtymien purkautumisen todennäköisyys estimoidaan käyttäen selittävinä
tekijöinä kuntien menoihin vaikuttavia muuttujia ja muita muuttujia.
Tämän jälkeen lasketaan kullekin kuntayhtymälle todennäköisyys
purkautua. Tämä todennäköisyys on funktio terveyskeskusten menoihin vaikuttavista tekijöistä, jossa eri tekijöitä painotetaan sen mukaan
kuinka paljon ne vaikuttavat purkautumisen todennäköisyyteen.
Käytännössä tutkimus toteutettiin etsimällä kullekin purkautuneelle
terveyskeskuskuntayhtymälle vastinpari terveyskeskuskuntayhtymänä jatkaneista terveyskeskuksista. Vastinpari haettiin niin, että aluksi
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estimoitiin logit-malli, jossa purkautumista selitettiin väestörakenne- ja talousmuuttujilla (taulukko 1). Logit-malli estimoitiin yhden
vuoden poikkileikkauksesta (vuosi 1990). Tämän jälkeen kullekin
purkautuneelle terveyskeskuskuntayhtymälle etsittiin kuntayhtyminä toimintaa jatkaneiden terveyskeskusten joukosta vastinpari, jonka
purkautumistodennäköisyys oli lähinnä sitä. Toisin sanoen, käytimme
niin sanottua ”lähimmän naapurin menetelmää” vastinparien muodostamiseen (eri menetelmistä esim. Caliendo ja Kopeinig, 2008). Kaikki analyysissä käytetyt muuttujat olivat terveyskeskustasoisia siten,
että purkautuneiden terveyskeskusten entiset jäsenkunnat pidettiin
laskennallisesti yhdessä analyysin ajan. Sen jälkeen, kun vertailuryhmä saatiin muodostettua, tehtiin meno-, tuotos- ja tuottavuustarkastelua sekä koeryhmälle että vertailuryhmälle vuoden 1990 jälkeisenä
ajanjaksona. Aineisto tasapainotettiin kaikkien purkautuneiden terveyskeskusten mukaan niin, että vertailu tehtiin enimmillään viisi
vuotta ennen ja kymmenen vuotta purkautumisen jälkeen. Kuitenkin
vain osa havainnoista mahdollisti näin pitkän seuranta-ajan, koska
osa purkautumisista oli tehty ajanjakson loppupäässä.

6.3

Aineisto

Tämän tutkimuksen havaintoyksikköinä olivat vuonna 1990 toimineet terveyskeskuskuntayhtymät. Niistä kerättiin vuosilta 1990
–2003 tiedot kustannuksista, palvelusuoritteista sekä taloudellista ja
demografisista taustatekijöistä. Tiedon lähteinä olivat julkiset tilastot
ja tietokannat: Terveyskeskusten taloustilastot, hoitoilmoitusrekisteri
sekä Altika ja Sotka-tietokannat. Vuosien 1993–2003 välisenä aikana
lakkautettuja kuntayhtymiä on ollut yhteensä 37 ja ne ovat vaikuttaneet yhteensä 94 kunnan palvelutuotantoon.
Terveyskeskusten kustannukset muutettiin vuoden 2003 hintatasoon
käyttäen deflaattorina julkisten menojen kunnallistalouden terveydenhuollon hintaindeksiä. Perusterveydenhuollon kustannukset alenivat selvästi 1990-luvun alussa Suomen kansantalouden ajauduttua syvään taloudellisen lamaan. Osaksi kustannusten alenemiseen
vaikutti myös vuonna 1993 toteutettu kuntien valtionosuusuudistus.
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Vuosina 1993��������������������������������������������������������
–�������������������������������������������������������
1997 kustannusten kasvu oli hyvin maltillista. Sen jälkeen kustannusten nousu kiihtyi huomattavasti. 1990-luvun alussa
kuntayhtymistä irtautuneiden terveyskeskusten kustannukset olivat
likimain samat kuin kuntayhtymänä jatkaneiden terveyskeskusten.
Myöhemmin näiden kahden ryhmän kustannuskehitys on poikennut
selvästi toisistaan niin, että kuntayhtymistä irtautuneiden terveyskeskusten kustannukset asukasta kohti olivat vuonna 2003 14 prosenttia
korkeammat kuin kuntayhtyminä jatkaneiden terveyskeskusten.
Terveyskeskusten palvelutuotannon volyymi laskettiin merkittävimpien palvelusuoritteiden painotettuna summana. Tällaista menettelyä
on usein käytetty kansantalouden tilinpitolaskelmissa ja terveydenhuollon tuottavuustutkimuksissa (ks. esim. Lindgren 1986, Luoma ja
Järviö 1992) arvioitaessa terveydenhuollon tuotosmääriä tilanteessa,
jossa markkinahintoja ei ole käytettävissä. Neljän avohoitosuoritteen
ja kahden vuodeosastohoitosuoritteen määrät kerrottiin niiden yksikkökustannuksilla, jotka saatiin pääasiassa Hujasen (2003) selvityksestä. Avohoidon suoritteista laskelmissa käytettiin lääkärin vastaanottokäyntejä, hammashuoltokäyntejä, käyntejä muun henkilökunnan
luona ja kotisairaanhoitokäyntejä. Lyhytaikaisen vuodeosastohoidon
(korkeintaan 29 vrk kestäneet hoitojaksot) tuotosmittana käytettiin
hoitojaksojen lukumäärää ja pitkäaikaisen (yli 29 vrk:n hoitojaksot)
vuodeosaston tuotosmittana hoitopäivien lukumäärää.
Jakamalla yksikkökustannuksilla painotettu palvelusuoritteiden
summa kiinteähintaisilla terveyskeskusten bruttokustannuksilla saatiin arvio terveyskeskusten tuottavuudelle. Koska kustannusten deflatoimisessa käytetty julkisten menojen kuntatalouden terveystoimen
hintaindeksi perustuu panoshintojen kehitykseen, voidaan sillä deflatoitujen menojen katsoa kuvaavan terveyskeskusten käyttämien resurssien kulutusta (Aaltonen ym. 2005).

6.4

Tulokset

Logit-estimointien tulokset, joita käytetään ennustamaan alttiutta purkaa terveyskeskuskuntayhtymä, on esitetty taulukossa 1. Selittävien
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muuttujien arvot ovat vuodelta 1990 ja ne on muunnettu luonnollisiksi logaritmeiksi lukuun ottamatta yli 65-vuotiaiden väestöosuutta.
Taulukko 1.

Terveyskeskuskuntayhtymän purkautumistodennäköisyyden estimointi

Perusterveydenhuollon menot asukasta kohti
Asukasmäärä
Erikoissairaanhoidon menot asukasta kohti
Yksityislääkärikäynnit asukasta kohti
Yli 65-v. osuus
Työkyvyttömyyseläkkeensaajien osuus
Väestötiheys
Vakio
Havaintoja
Pseudo-R2

0,661
-0,920
2,069
-1,474
-30,129
0,027
0,703
-10,343

(0,30)
(-1,45)
(1,32)
(-1,67)
(3,22)
(2,11)
(1,42)
(-0,47)

106
0,159

Kuviossa 1 esitetään kuntayhtymästä irtautuneiden terveyskeskusten
menokehitys ja verrataan sitä kuntayhtyminä jatkaneiden terveyskeskusten menokehitykseen. Purkautuneiden terveyskeskusten menot
ovat kasvaneet huomattavasti nopeammin kuin verrokkiterveyskeskuksien. Ryhmien välinen ero on alkanut kasvaa heti purkautumisen
jälkeen ja se on kasvanut koko tarkastelujakson lukuun ottamatta viimeisintä vuotta. Seitsemän vuotta purkautumisen jälkeen kuntayhtymän purkaneiden terveyskeskusten kustannukset olivat 15 prosenttia
korkeammat kuin kuntayhtyminä jatkaneiden terveyskeskusten.
Teimme vastaavaa vertailua myös erikoissairaanhoidon menoille.
Tulosten mukaan erikoissairaanhoidon menojen kehitys on ollut
hyvin samanlaista koe- ja vertailuryhmissä. Siten terveyskeskusten
purkamisella ei näyttäisi olevan vaikutusta erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen.

91

Kalevi Luoma - Antti Moisio

Kuvio 1.		

Terveyskeskusten menot asukasta kohden purkautuneissa kuntayhtymissä ja kuntayhtyminä jatkaneissa verrokkiterveyskeskuksissa
Purkautuneet
terveyskeskukset
35

Euroa/asiakas
800
31
750
24

700

32 32 32

31 31

29

27

30
26

24

25
21

650 18

20

18

600

14 15

550

10

500

5

Purkautuneiden
terveyskeskuskuntayhtymien
lukumäärä
Purkautuneet
terveyskeskukset

Kuntayhtyminä jatkaneet
terveyskeskukset

0

450
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aika (0 = purkautumisvuosi)

Menojen kasvu voi johtua joko siitä, että tuotettujen palvelujen määrä kasvaa tai siitä, että palvelujen yksikkökustannukset kohoavat.
Kuviossa 2 on verrattu terveyskeskusten tuottavuuskehitystä, joka
heijastaa palvelujen yksikkökustannusten muutoksia, käyttämällä
tuottavuuden mittana terveyskeskusten palveluvolyymia jaettuna
kiinteähintaisilla menoilla. Palveluvolyymi on laskettu kertomalla
terveyskeskusten tärkeimpien palvelusuoritteiden määrät niiden yksikkökustannuksilla, jotka on pääasiassa saatu Hujasen (2003) selvityksestä. Kuntayhtymästä irtautuneiden terveyskeskusten tuottavuus
on muutama vuosi ennen kuntayhtymän purkamista laskenut ja ollut
alempi kuin kuntayhtyminä jatkaneiden terveyskeskusten tuottavuus
ja tämän jälkeen noussut nopeasti juuri ennen purkautumista. Tuottavuuden paraneminen on jatkunut muutamana vuonna purkautumisen
jälkeen, mutta sen jälkeen kääntynyt selvään laskuun.
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Kuvio 2.		

Terveyskeskusten tuottavuuskehitys purkautuneissa kuntayhtymissä ja kuntayhtyminä jatkaneissa
verrokkiterveyskeskuksissa

Palveluvolyymi / kiinteähintaiset menot

1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6

Purkautuneet terveyskeskukset

0,55

Kuntayhtyminä jatkaneet terveyskeskukset

0,5
-5

6.5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Johtopäätökset

Vuoden 1993 valtionosuusuudistuksen ja kuntien toimintavapauksia
lisänneiden lainsäädäntömuutoksen yhtenä seurauksena oli monien
aiemmin perustettujen terveyskeskuskuntayhtymien purkautuminen,
jolla jäsenkunnat pyrkivät saamaan perusterveydenhuollon kustannukset ja toiminnan ohjauksen tiiviimmin hallintaansa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kunnat eivät ainakaan kustannusten kasvun
hillinnässä onnistuneet tavoitteessaan.
Tässä tutkimuksessa kullekin kuntayhtymien purkautumisen seurauksena syntyneille terveyskeskuksille valittiin tilastollisin menetelmin verrokki terveyskuntayhtymänä jatkaneista terveyskeskuksista.
Verrokkiterveyskeskukset valittiin niin, että ne olivat terveydenhuol93
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tokustannuksiltaan, taloudeltaan ja väestörakenteeltaan mahdollisimman samankaltaisia terveyskeskuskuntayhtymästä irtautuneiden
terveyskeskusten kanssa. Kuntayhtymän purkautuminen lisäsi terveyskeskusten menoja keskimäärin kahdeksan prosenttia. Erikoissairaanhoidon menojen kasvuun purkautumisella ei havaittu olevan
vaikutusta. Pääosa kuntayhtymäyhteistyön lopettaneiden terveyskeskusten menojen kasvusta selittyi palvelutuotannon määrän lisääntymisellä.
Välittömästi terveyskeskuskuntayhtymien hajoamisen jälkeen tuottavuuskehitys oli parempi kuntayhtymästä irtautuneilla terveyskeskuksilla kuin kuntayhtymänä jatkaneilla terveyskeskuksilla, mutta
myöhemmin tuottavuus laski niissä selvästi.
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Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

7.1

Johdanto

Arvonlisävero (alv) on laajapohjainen, yleinen kulutusvero. Siihen
liittyy useita hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia kuten yhdenmukaisuus, hallinnollinen yksinkertaisuus ja fiskaalinen tehokkuus.
Arvonlisävero ei vääristä tuotantopäätöksiä, koska vero siirtyy tuotantoketjun viimeisen eli loppukuluttajan maksettavaksi.
Yleinen käytäntö on, että yritys joutuu rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi vasta, kun tietty liikevaihto ylittyy. Tätä rajausta voidaan perustella kolmella tavalla. Ensinnä tulevat valtiontaloudelliset
syyt: esimerkiksi Suomessa kuusi prosenttia arvonlisäverovelvollisista vastaa yli 80 prosentista alv:n tuotosta. Toisin sanoen kaikkein
pienempien yritysten veronmaksun fiskaalinen merkitys on mitätön.
Toiseksi, liian matala liikevaihtoraja tuo veron piiriin yrityksiä, joiden veronmaksu ei kata veron keräämiseen ja maksamiseen liittyviä kustannuksia. Kolmanneksi, yritysten veronmaksuun liittyvät
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kustannukset ovat lähes kokonaan kiinteitä, ja sen vuoksi pienet yritykset ovat suhteellisesti raskaamman hallinnollisen taakan kohteena
kuin suuret yritykset.1 Koska toisaalta liian korkea verollisen toiminnan liikevaihtoraja vaarantaa verotulojen kertymisen, veronsaajan
ongelmana on löytää optimaalinen liikevaihtorajan taso.
Heti liikevaihtorajan ylitettyään yritys joutuu maksamaan veroa koko
myynnistään, mutta saa myös ostojen veron vähennysoikeuden. Verolliseksi rekisteröitymisen vaikutus on siten erittäin ankara erityisesti niillä yrityksillä, jotka työvaltaisina käyttävät vähän ostopanoksia.
Keskimääräinen yritys joutuu kakinkertaistamaan myyntinsä veronmaksun kompensoimiseksi (Rauhanen, 2002). Yrittäjän onkin usein
kannattavampaa jättäytyä liikevaihtorajan alapuolelle kuin rekisteröityä verolliseksi. Myös houkutus siirtyä harmaan talouden alueelle
ja pilkkoa liiketoimintoja lisääntyy. Verottomana toimivan yrityksen
taas kannattaa välttää (verollisten) panosten hankkimista ja keskittyä
omaan tekemiseen, mikä lisää toiminnan tehottomuutta. Käytännössä nämä vaikutukset näkyvät niin, että poikkeuksellisen suuri määrä
yrityksiä kasautuu juuri liikevaihtorajan alapuolelle.
Liikevaihtorajan käyttäytymis- ja muita vaikutuksia ei kovin hyvin
tunneta. Aiheeseen liittyvä tutkimus on ollut vähäistä (Ebrill et al.,
2001) ja erityisesti liikevaihtorajan aikaansaama kasaantumisilmiö
on lähes tutkimatonta aluetta2. Liikevaihtorajan problematiikkaa on
tutkittu vasta viime vuosina, ensimmäisinä Keen ja Mintz (1999, täydennettynä 2004). Heidän kehittämänsä yksinkertainen optimaalisen
liikevaihtorajan laskusääntö ja sen analyyttisempi kehitelmä loivat

1
Niinikoski et al. (2007) pilottiselvityksessä arvonlisäverolainsäädännön
yrityksille aiheuttamiksi hallinnollisiksi vuosikustannuksiksi saatiin 390 euroa yritystä
kohti. Tässä luvussa ei ole mukana alv-rekisteröitymisestä aiheutuvia kertaluonteisia (startup) kustannuksia eikä esim. atk-ohjelmien päivittämisestä johtuvia kuluja. Vastaavat luvut
olivat Ruotsissa 344 euroa, Norjassa 430 euroa ja Tanskassa 180 euroa. Tanskan lukuun
vaikuttaa pääosin se, että maassa ei sovelleta alennettuja alv-kantoja, jotka ovat keskeinen
kustannustekijä.
2
Tuloverotuksessa aihe on tutumpi. Burtless ja Moffit (1984) sekä Friedberg
(1998) havaitsivat kasautumisilmiön vanhemmassa sosiaalietuuksia saavassa, mutta vielä
työssäkäyvässä väestönosassa. Kasautuminen sijoittui alueelle, missä sosiaalietuudet tulevat
tietyn vapaaosan jälkeen 30 - 50 prosentin marginaaliveron piiriin.
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perustaa Zeen (2005) täsmälliselle laskentakaavalle, jossa optimaalinen liikevaihtoraja riippuu vain kuudesta parametrista.
Vaikka optimaalinen liikevaihtoraja olisikin löydettävissä, rajaan
liittyvät haitalliset käyttäytymisvaikutukset eivät poistu. Näitä ongelmia lieventämään Suomessa otettiin vuonna 2004 käyttöön alv:n
verollisen liikevaihdon alarajan huojennusmalli. Tässä tutkimuksessa selvitetään huojennusmallin vaikutuksia tilasto- ja yritysaineistolla. Jälkimmäisen osalta keskitytään yritysten liikevaihdon, taseen ja
oman pääoman reaktioihin huojennusmallin käyttöönottovaiheessa.
Tutkimuksessa verrataan huojennuksen piiriin tulleiden yritysten tilannetta ennen uudistusta ja sen jälkeen. Käyttämällä vertailuryhmänä yrityksiä, jotka eivät saa huojennusta, kontrolloidaan niitä vaikutuksia, jotka eivät johdu huojennuksesta (Abadie, 2005). Tutkimus
etenee seuraavasti. Luvussa 2 esitellään EU-jäsenmaiden käyttämät
liikevaihtorajat ja niihin liittyvät erityispirteet. Luvussa 3 esitellään
Suomen huojennusmalli ja luvussa 4 käytetty data. Luvussa 5 raportoidaan tulokset. Raportti päättyy johtopäätökset-lukuun.

7.2

Arvonlisäverotuksen liikevaihtoraja EU:ssa ja
Suomessa

EU:n kuudennen alv-direktiivin mukainen verottoman toiminnan liikevaihdon yläraja on 5 000 euroa. Valtaosalla jäsenmaista raja on
kuitenkin selvästi korkeammalla, koska ne ovat voineet säilyttää liittymisajankohtana soveltamansa rajan tai neuvotelleet korkeamman
rajan (esim. Suomi: enintään 10 000 euroa). Vaihtelut maiden välillä
ovat hyvin suuret ja Suomen nykyinen 8 500 euron raja on kaikkein
matalimpia (kuvio 1). Epäyhtenäiseen käytäntöön ja jäsenmaiden erilaiseen tarpeeseen vedoten komissio antoikin lokakuussa 2004 direktiiviehdotuksen (KOM (2004) 728), jonka mukaan liikevaihtorajan
maksimi korotettaisiin 100 000 euroon. Ehdotus on hyväksymättä.3
3
Ehdotuksen mukaan nykyiset alv-direktiivin sallimat pienyritysten verosta
vapauttamismahdollisuudet ovat periaatteessa tiukasti säänneltyjä. Lukuisat poikkeukset
ovat kuitenkin luoneet tilanteen, joka ei ole kaikille jäsenmaille lainkaan tasa-arvoinen.
Monet vanhat jäsenmaat ovat voineet säilyttää alv-direktiivin säädöksiä korkeammat
liikevaihtorajansa ja jopa saaneet oikeuden korottaa niitä.
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Ranskassa, Kreikassa ja Irlannissa palveluihin sovelletaan matalampaa liikevaihtorajaa kuin tavaroihin. Palvelut ovat yleensä työvaltaisempia kuin tavaratuotanto ja siten niiden arvonlisäyksen osuus
liikevaihdosta on suurempi. Siksi palvelualoilla syntyy sama tilitettävä vero matalammalla liikevaihdolla kuin tavaratuotannossa. Tällaisessa tarkastelussa korostuu tietenkin verottajan näkökulma eivätkä
esimerkiksi työllisyysnäkökohdat.
Ruotsissa alle yhden miljoonan kruunun liikevaihdon yritykset voivat
tilittää alv:n vuosittain tuloverotuksen yhteydessä. Myös Britanniassa yritykset, joiden liikevaihto on enintään 1 350 000 puntaa voivat
anoa vuosimenettelyn piiriin pääsemistä. Tällöin ne antavat vuosittain vain yhden veroilmoituksen normaalin neljän sijasta. Kassavirtaongelmien estämiseksi itse vero tilitetään kuitenkin osamaksuina
kuukausittain. Pienillä yrityksillä (vuonna 2007: veronalaiset myynnit alle 150 000 puntaa) on mahdollisuus hakeutua yksinkertaistetun
(ns. flat-rate) verotusmenettelyn piiriin. Tällöin yrityksen myynteihin
sovelletaan toimialoittain vaihtelevaa laskennallista alv-prosenttia ja
panosten vähennysoikeudesta luovutaan. Verokanta vaihtelee kahden
ja 13,5 prosentin välillä ja sen tarkoitus on heijastaa kunkin toimialan
keskiarvoa ottaen huomioon ostopanosten vero, alennetut verokannat, nollaverokanta jne. Näin on haluttu keventää pienimpien yritysten veronmaksun kustannuksia. Käytännössä vain harvat tällaiseen
järjestelyyn oikeutetuista yrityksistä ovat sitä käyttäneet, koska sen
hyötyjen selvittäminen tavanomaiseen alv-järjestelmään verrattuna
ei ole yksinkertaista (Freedman, 2007). Myös Espanjassa käytetään
toimialoittain määriteltyä ennakkoverotusta.
Liikevaihtorajan alapuolella pysytteleminen ei kuitenkaan ole läheskään aina kannattavaa. Siksi useimmissa maissa vapaaehtoinen
rekisteröityminen alv-velvolliseksi on sallittua. Hakeutuminen verovelvolliseksi tulee yleensä ajankohtaiseksi silloin, kun liiketoiminta
laajenee ja veroton tuote myydään loppukäyttäjän asemasta verovelvolliselle yritykselle. Tässä tapauksessa ostajalle ei synny veron
vähennysoikeutta, vaikka oma myynti on verollista. Kun vähennysoikeuden ketju katkeaa, vero kertautuu. Verollisen yrityksen ei kannatakaan ostaa hyödykkeitä verottomalta yritykseltä, ellei tämä myy
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niitä selvästi muita halvemmalla. Mutta tällöin myyjän on tingittävä
omasta voitostaan. Verotuksen ulkopuolella toimimisesta onkin todellista hyötyä vain silloin, kun yrittäjä myy tuotteensa suoraan kuluttajalle, jolla ei ole veron vähennysoikeutta.
Vapaaehtoisen rekisteröitymisen puolesta puhuu myös se, että aloittavan yrityksen perustamisinvestointien verot ovat yleensä selvästi
suuremmat kuin käynnistymisvaiheen myyntien verot. Koska tilitettävä vero määräytyy myyntien verojen ja ostojen verojen erotuksena,
yritys ei maksa tällöin veroa vaan saa veronpalautusta.
Kuvio 1.		

90 000

Arvonlisäverovelvollisuuden liikevaihtorajat EUmaissa ja Norjassa vuonna 2008 (lähde: EC)

€

80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000

(1) ja (3) = palvelut
(2) = tavarat

20 000
10 000

Espanja
Alankomaat*
Ruotsi
Kreikka (1)
Belgia
Norja
Tanska
SUOMI*
Portugali (1)
Kreikka (2)
Luxemburg
Portugali
Malta (3)
Latvia
Puola
Kypros
Viro
Saksa
Unkari
Malta (1)
Slovenia
Bulgaria
Ranska (1)
Liettua
Italia
Itävalta
Romania
Malta (2)
Irlanti (1)
Tsekki
Slovakia
Irlanti (2)
Ranska (2)
Iso-Britannia

0

*) Porrastettu veronhuojennus
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7.3

Suomen huojennusmalli

Suomessa vähäisen liiketoiminnan harjoittajat on vapautettu arvonlisäverosta, jos tilikauden liikevaihto on enintään 8 500 euroa (AVL
3§). Raja on EU:n matalimpia. Vuoteen 2004 asti yrityksen oli suoritettava veroa kaikesta tilikauden myynnistään heti, kun liikevaihtoraja ylittyi. Ääritapauksessa tämä tarkoitti sitä, että yhden lisäliikevaihtoeuron kustannukseksi saattoi tulla 1870 euroa.
Pienyritysten kasvumahdollisuuksien edistämiseksi arvonlisäverolakiin lisättiin vuoden 2004 alusta säännökset verovelvollisuuden alarajaan liittyvästä asteittaisesta veronhuojennuksesta (AVL 14a luku).
Tilikauden liikevaihdon ylittäessä 8 500 euroa, yritys joutuu suorittamaan veroa, mutta veroa huojennetaan asteittain alenevasti, kunnes
tilikauden liikevaihto on 22 500 euroa (vuonna 2004: 20 000 euroa)
tai enemmän. Huojennus määräytyy siis yrityksen liikevaihdon eikä
suoritettavan veron perusteella (kuvio 2).
Jos tilikauden liikevaihto on enintään 8 500 euroa, huojennus on sama
kuin koko tilitettävän veron määrä. Silloin, kun liikevaihto ylittää 8
500 euroa, huojennuksen määrä lasketaan kaavalla (v. 2004):
(1)

vero 

 liikevaihto  8500  * vero 		
20000  8500

Verovelvollinen kuitenkin tilittää veron bruttomäärän, sillä huojennus maksetaan hakemuksesta vasta verovuoden päätyttyä. Hakuaika
on kolme vuotta. (1):n mukaista veronhuojennusta ei voi saada, ellei
yrityksen myyntien ja ostojen verojen erotus eli tilitetty vero ole positiivinen. Huojennus voi olla enintään veronmaksun suuruinen.
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Kuvio 2.		

ALV-velvollisuuden liikevaihdon alarajan huojennusmalli vuosina 2004 ja 2005 sekä vuoden 2003
järjestelmä

6 000
2003
2004
2005

Verontilitys, euroa

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

23 000

22 000

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

9 000

8 500

7 000

5 000

3 000

1 000

0

Liikevaihto, euroa

Laskentakaava (1) muuttaa huojennusalueen verokannan suhteellisesta 22 prosentista progressiiviseksi asteikoksi, jossa verokanta
vuonna 2004 vaihtelee 16,3 ja 60,3 prosentin välillä. Huojennusalueen marginaaliveroaste (MTR) kullakin liikevaihtotasolla voidaan
laskea:
(2)
missä

MTR = Ĳ*(2s-Į) / (ȕ-Į),

		

Ĳ = alv-verokanta
s = liikevaihto
Į = huojennusalueen alaraja
ȕ = huojennusalueen yläraja.

103

Timo Rauhanen - Takis Venetoklis

Huojennusta maksettiin vuonna 2005 alarajahuojennuksen käyttöönottovuodelta 2004 kaikkiaan 10,3 miljoonaa euroa. Huojennuksen
saaneista verovelvollisista 11 214 oli kuukausivalvonnan piirissä ja
huojennus oli yhteensä 8,5 miljoonaa euroa. Vuosivalvottavia (alkutuottajat ja kuvataiteilijat) oli 4 659 ja huojennus oli kaikkiaan 1,8
miljoonaa euroa. Keskimääräinen huojennus oli korkeimmillaan
8 500 ja 12 500 euron välillä (kuvio 3).
Kuvio 3.		

1 400

Huojennus keskimäärin liikevaihdon mukaan
vuonna 2005

€
Vuosivalvonta
Kuukausivalvonta

1 200
1 000
800
600
400
200
0
alle
8 500

8 500–
9 999

10 000–
12 499

12 500–
14 999

15 000–
17 499

17 500–
20 000

20 000–
22 500

Liikevaihtoluokka

Suurin huojennusta saanut liikevaihtoluokka oli vapaaehtoisesti verovelvollisiksi rekisteröityneet alle 8 500 euron liikevaihdon yritykset.
Näillehän palautetaan maksettu vero kokonaisuudessaan. Heti liikevaihtorajan jälkeen verovelvollisten lukumäärä putoaa nopeasti, minkä vuoksi huojennusta saaneitakin on vähemmän kuin liikevaihdon
kasvaessa. Kun lähestytään huojennusalueen yläpäätä, huojennusta
saaneiden verovelvollisten lukumäärä vähenee uudelleen, koska huojennuksen euromäärä lähestyy nollaa (kuvio 4).
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Vuonna 2006 huojennusta maksettiin yhteensä 16 miljoonaa euroa. Huojennuksen saaneista verovelvollisista 15 088 oli kuukausivalvonnan piirissä ja huojennus yhteensä oli 13,7 miljoonaa euroa.
Vuosivalvottavia oli 5 528 ja huojennus oli kaikkiaan 2,3 miljoonaa
euroa.
Kuvio 4.		

8 000

Huojennusta saaneet yritykset liikevaihdon mukaan vuonna 2005

€
Vuosivalvonta

7 000

Kuukausivalvonta

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
alle
8 500

8 500–
9 999

10 000–
12 499

12 500–
14 999

15 000–
17 499

17 500–
20 000

20 000–
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Liikevaihtoluokka

7.4

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistona ovat verohallituksen kaikkien alv-velvollisten
tilitystiedot sekä huojennusta saaneiden tiedot vuosilta 2002–2006.
Nämä tiedot voidaan yhdistää VATT:n yritystietokanta YRTTIin,
joka sisältää kaikkien tuloverotettavien yritysten tilinpäätös- ja verotustiedot vuodesta 1994 alkaen.
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Taulukko 1.

Tutkimusaineisto

Tuloverotettavat (YRTTI)
ALV rekisteröidyt
EI-ALV-rekisterissä
Huojennukseen oikeutetut
Huojennuksen saaneet**

2002

2003

2004

2005

2006*

292 606
226 707
48 396

300 883
232 711
49 850

308 373
238 982
50 615
35 270
17 415

314 617
245 853
50 353
31 501
17 851

363 734
275 427
53 111
55 031
17 598

* Vuonna 2006 yritysten määrää edellisvuoteen (YRTTI: +15%, ALV-data:+12%) kasvatti se, että yritysten määrässä näkyy yritysrekisterin tietopohjan laajentuminen sisältämään
myös kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisävelvolliset yksiköt. Laajennus
vaikuttaa lähinnä toimialan kiinteistö- ja vuokrauspalvelut yritysten lukumäärään. Nämä
yritykset tulivat mukaan myös arvonlisäveroaineistoon. Ne ovat kuitenkin suurelta osin palautuksen saajia eivätkä näin ollen ole alarajahuojennuksen piirissä.
** Luvut perustuvat verovuoteen, huojennusta voidaan hakea kolmena vuotena verovuoden
jälkeen.

Keskeinen tutkimuskysymys on, miten huojennusmalli on vaikuttanut yritysten käyttäytymiseen. Tilastotarkastelu kertoo, että huojennus näyttäisi vähentävän yritysten liikevaihtorajan alle kasaantumista. Kuvion 5 mukaan kasaantuminen vähenisi jo noin 6 500 euron
tienoilla, mutta olisi voimakkainta juuri 8 500 euron liikevaihtorajan
alapuolella.
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Kuvio 5. 		

Ei ALV-rekisteröidyt yritykset vuosina 2002–
2006, prosenttijakauma välillä 5 000–8 500 euroa
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6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

Liikevaihtouokka

Seuraavaksi tutkimusaineistossa olevat yritykset luokitellaan liikevaihdon perusteella kolmeen ryhmään (i) enintään 8 500 euroa (ii)
yli 8 500 ja enintään 20 000 euroa sekä (iii) yli 20 000 euroa. Ristiintaulukoimalla liikevaihtokategoriat vuosilta 2003 ja 2004 luodaan
yritysryhmiä (regiimejä), jotka kertovat yritysten liikevaihdon ko.
vuosina. Toisin sanoen tunnistetaan ne yritysryhmät, joihin alarajahuojennuksella olisi saattanut olla vaikutusta. Taulukosta 2 selviää
muun muassa, että 1 220 yrityksellä liikevaihto hyppäsi enintään
8 500 euron luokasta vuonna 2003 välille 8 500–20 000 euroa vuonna 2004 (oikeutettu huojennukseen). Taulukosta ilmenee myös liikehdintää suuremmasta pienempään luokaan. Tämä on luonnollisesti
huojennusmallin tavoitteiden vastaista, mutta se voi johtua myös tavanomaisesta suhdannevaihtelusta.
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Taulukko 2.

Yritysten lukumäärä eri liikevaihtoluokissa vuosina 2003 ja 2004

Liikevaihto 2004

Liikevaihto
2003

=<8 500
(ei huojennusta)
8 500–20 000
(huojennus)
>20 000
(ei huojennusta)
Yhteensä 2004

7.5

=<8 500
(ei huojennusta)

8 500–20 000
(huojennus)

>20 000
(ei huojennusta)

Yhteensä
2003

2 849

1 220

15

4 084

1 122

4 237

45

5 404

370

978

30

1 378

4 341

6 435

90

10 866

Tutkimusmenetelmä ja estimointitulokset

Huojennusalueen vaikutusten analysoinnissa käytetään kolmea edellä kuvattua tietokantaa. Oletuksena on, että yritys olisi ilman huojennusta pysytellyt vuonna 2004 samassa liikevaihtoluokassa kuin
vuonna 2003. Tämä on epäilemättä melko vahva oletus, mutta aikasarjan lyhyys ei anna mahdollisuutta tarkempaan vuoden 2004 liikevaihdon approksimointiin. Tutkimusasetelmaa varten rakennetaan
kolmen vuoden paneeli vuosilta 2002, 2003 ja 2004 (huojennuksen
voimaantulovuosi).
Analyysissä tarkastellaan vuorotellen liikevaihdon, taseen loppusumman ja oman pääoman logaritmimuutosta sekä niiden kasvuprosenttia vuosiparien 2002–2003 ja 2003–2004 välillä. Mallin selittävinä
muuttujina ovat aikaindikaattori (after = 1 jos vuosi 2004, 0 jos vuosi
2003), TREATment -muuttujan (TREATxx = 1 jos huojennus saatu
tai huojennukseen oikeutettu, muuten 0) ja kahden indikaattorin interaktiotermi (after*TREAT). Interaktiotermin kerroin (b3) ilmaisee
huojennuksen keskimääräisen vaikutuksen sen saaneiden yritysten
joukossa.
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Regressioyhtälö on siten muotoa:
(3)
d log vTAI dgv D  b1 * after  b2 * TREATnn  b3 * after * TREATnn  E X  H ,

missä
dlog = logaritmimuutos TAI dg = kasvuprosentti
v = liikevaihto, taseen loppusumma tai oma pääoma
AFTER = indikaattori (1 jos vuosi 2004, 0 jos vuosi 2003)
TREATnn = indikaattori (1 jos huojennus saatu tai
huojennukseen oikeutettu, muuten 0)
X = toimialatunnus, yritysmuoto, aluetunnus (ns. SEUTU-		
tunnus).
Aineisto luokitellaan sen perusteella, onko yritys oikeutettu huojennukseen ja onko yritys todella hakenut ja saanut huojennuksen. Oikeus huojennukseen tarkoittaa, että yrityksen liikevaihto ylittää 8 500
euroa, mutta ei ole enempää kuin 20 000 euroa vuonna 2003 ja /tai
vuonna 2004. 4. Näin syntyy kahdeksan ryhmää, joiden avulla siis
verrataan huojennuksen nettovaikutusta yritysten kasvuun.
Jos yritys on vapaaehtoisesti rekisteröitynyt ALV-velvolliseksi alle
8 500 euron liikevaihdolla, koko tilitetty vero palautetaan. Kyseiset
yritykset on poistettu aineistosta, sillä vaikka ne saavatkin taloudellista hyötyä huojennuksesta, ne eivät saa lisäetua liikevaihtorajan
ylittämisestä. Nehän ovat maksaneet veroa jo tähänkin asti kaikesta
myynnistään. Lisäksi 33 prosenttia näistä yrityksistä sai palautusta
eikä olisi senkään vuoksi hyötynyt huojennuksesta.
Kaikille kahdeksalle ryhmälle rakennetaan 18 erilaista mallia, joissa
yhdistyvät eri selitettävät ja kontrollimuuttujat. Kaikkiaan näin syntyy 96 mallia (8 Non-Treatment ja Treatment -ryhmää * 2 kontrolli
/ei-kontrolliryhmää * 6 selitettävää muuttujaa). Jos huojennuksella
4
Tosiasiassa oikeus huojennukseen oli vuonna 2003 vain potentiaalinen, koska
uudistus tuli voimaan vasta 2004.
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on positiivinen vaikutus yritysten kasvuun mitattuna liikevaihdolla,
taseen loppusummalla tai omalla pääomalla, interaktiotermin pitäisi
olla positiivinen ja tilastollisesti merkittävä.5
Estimointitulosten mukaan alv-huojennuksen vaikutukset yritysten
kasvuun ovat selvät. Interaktiokerroin (b3) on positiivinen ja tilastollisesti merkittävä enemmistössä malleista (72 mallia 96:sta). Muutamassa mallissa kerroin on tilastollisesti ei-merkittävä ja positiivinen
(10/96) ja eräissä (11/96) negatiivinen, mutta silti tilastollisesti eimerkittävä. Kolmessa tapauksessa interaktiokerroin on negatiivinen
ja tilastollisesti merkittävä eli huojennuksen vaikutus on ollut päinvastainen kuin odotettiin. Näissäkin tapauksissa interaktiotermin
kertoimen etumerkki vaihtuu kuitenkin positiiviseksi, kun logaritmimuuttujan tilalle sijoitetaan kasvuprosentti.
Huojennuksen vaikutuksen suuruusluokka vaihtelee huomattavasti
eri spesifikaatioissa. Se näyttää kohdistuvan voimakkaampana liikevaihtoon kuin taseen loppusummaan tai omaan pääomaan. Tämä on
luonnollista, koska kaksi jälkimmäistä sopeutuvat huomattavasti liikevaihtoa hitaammin verotuksen muutoksiin. Kontrollimuuttujilla ei
näytä olevan mitään erityistä käyttäytymiskaavaa ja useimmissa malleissa selitettävän muuttujan kasvuprosentti tuottaa voimakkaamman
vaikutuksen kuin logaritmimuutos.

7.6

Johtopäätökset

Pienten yritysten arvonlisäverovelvollisuuteen liittyy useita ongelmia. Ensinnäkin niiden maksamien verojen fiskaalinen merkitys on
mitätön. Kaikkein pienimpien yritysten veronmaksu ei edes kata
veron keräämiseen ja maksamiseen liittyviä kustannuksia. Lisäksi
pienet yritykset ovat suhteellisesti raskaamman hallinnollisen taakan
kohteena kuin suuret yritykset, koska veronmaksuun liittyvät kustannukset ovat lähes kokonaan kiinteitä. Tällaisten ongelmien välttä5
Puuttuvien havaintojen, Treated ja Non-Treated –ja eri ajanjaksojen vuoksi
havaintojen lukumäärät vaihtelevat. Tästä voi seurata ongelmia estimointien tuloksia
ajatellen, sillä aineisto ei ole mahdollisimman edustava: se ei kata kaikkia niitä yrityksiä,
jotka saavat huojennusta.
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miseksi yritys rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi yleensä vasta,
kun tietty liikevaihto ylittyy. Liikevaihtorajaa ei kuitenkaan voi asettaa liian korkealle, koska tällöin verotulot vaarantuvat.
Kun yritys tulee alv-velvolliseksi koko myynnistään heti ylitettyään
liikevaihtorajan, veron piiriin joutumisen marginaalivaikutus on hyvin voimakas. Keskimääräisen yrityksen on kaksinkertaistettava liikevaihtonsa, jotta se kykenee maksamaan alv:n ja säilyttämään aiemman tuloksensa. Yritykselle on monissa tapauksissa kannattavampaa
vähentää myyntejään tai siirtyä harmaaseen talouteen kuin ylittää liikevaihtoraja. Lopputuloksena yritykset kasaantuivat juuri rajan alle.
Liikevaihtorajan ongelmien lieventämiseksi Suomessa otettiin vuonna 2004 käyttöön alv:n verollisuuden alarajan huojennusmalli: Yrityksen liikevaihdon ylittäessä 8 500 euroa sen tilittämää veroa huojennetaan asteittain alenevasti, kunnes tilikauden liikevaihto on 22
500 euroa (vuonna 2004: 20 000 euroa) tai enemmän.
Huojennuksen voimaantulon vaikutuksia on tarkasteltu tilastoaineiston sekä ekonometrisen analyysin avulla. Huojennuksen vaikutuksia
mitataan yritysten liikevaihdon, taseen loppusumman ja oman pääoman muutoksilla ja sillä, onko yritys ollut oikeutettu huojennukseen
ja myös hakenut sitä. Kontrollimuuttujina on käytetty yritysmuotoa,
toimialaa ja aluemuuttujaa.
Tilastotarkastelu osoittaa, että yritysten kasaantuminen liikevaihtorajan alapuolelle on vähentynyt viime vuosina. Huojennuksella on
siten saattanut olla toivottuja vaikutuksia. Suoritettujen estimointien
tulokset vahvistavat tämän arvion. Vaikutus on suurimmillaan silloin,
kun yrityksen liikevaihto oli vuonna 2003 enintään 8 500 euroa, yritys sijaitsi huojennusalueella vuonna 2004 ja todella sai huojennuksen vuonna 2004. Toisin sanoen huojennus on rohkaissut yrityksiä
ylittämään liikevaihtorajan ja tulemaan alv:n piiriin.
Jotkut huojennukseen oikeutetut yritykset eivät kuitenkaan hae huojennusta, koska sen määrä jäisi hyvin pieneksi. Voi myös olla, että
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yritykset eivät vielä kovin hyvin tunne huojennusta sen markkinoinnin vähäisyyden tai lyhyen voimassaoloajan vuoksi. Tämä ei kuitenkaan riitä selittämään sitä, että huojennuksen käyttöaste on vain noin
50 prosenttia. Jatkotutkimuksessa olisikin selvitettävä, miten huojennusta saavat yritykset eroavat niistä yrityksistä, jotka eivät sitä hae.
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8.1

Johdanto

Veropolitiikka on yhteiskunnallisen päätöksenteon alue, jossa uudistuksia toteutetaan tiheään tahtiin. Valtaosa muutoksista on pienehköjä ja teknisiä, mutta vuosittain toteutetaan myös reformeja,
joilla voidaan arvella olevan merkittäviä vaikutuksia kansalaisten
taloudelliseen asemaan ja käyttäytymiseen. Uudistusten vaikutuksia
1
Kirjoitus perustuu kahteen aiempaan tutkimukseemme samasta aihepiiristä,
ks. Kari et al (2008a, 2008b). Olemme kiitollisia Suomen Akatemialle ja Nordiska
Skattevetenskapliga Forskningsrådetille tutkimuksemme rahoittamisesta.
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seurataan Suomessa kuitenkin hyvin harvoin. Esimerkiksi muissa
pohjoismaissa verouudistusten seuranta on ollut paljon systemaattisempaa.
Viimeisin tärkeä veromuutos oli vuoden 2005 yritys- ja pääomatulojen verouudistus. Uudistuksen tavoitteena oli vastata kansainväliseen
verokilpailuun, minkä vuoksi yritysveroaste laskettiin 29 prosentista
26 prosenttiin. EU-verolainsäädännön vuoksi luovuttiin myös yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä ja osasta osinkoja tuli kahteen kertaan
verotettuja. Osinkoverotuksen kiristämisellä pyrittiin myös saamaan
takaisin osa yritysverotuksen alentamisen aiheuttamista verotulomenetyksistä. Lisäksi osinkoverotusta haluttiin nostaa tulonjakosyistä.
Tässä artikkelissa raportoimme tuloksia tutkimuksesta, joka tarkastelee laajalla yritysaineistolla vuoden 2005 yritys- ja pääomaverouudistuksen vaikutuksia yritysten osingonjakoon ja investointeihin.
Hanke pyrkii paitsi vastaamaan edellä mainittuun veroreformien
jälkiarviointia koskevaan haasteeseen, myös osallistumaan kansainväliseen keskusteluun osinkoverotuksen vaikutuksista taloudelliseen
toimintaan. Kyseinen aihepiiri on ollut laajan tutkimusharrastuksen
kohteena. Uusimmissa empiirisissä osinkoverotutkimuksissa on
hyödynnetty muun muassa Ison-Britannian ja USA:n viimeaikaisia
verouudistuksia, jolloin on voitu saada selkeämpi yhteys verotuksen
ja yrityksen käyttäytymisen välille. Tällaisia tutkimuksia ovat mm.
Bond et al. (2007), Chetty ja Saez (2005) sekä Auerbach ja Hassett
(2007).
Osinkoverotuksen kiristymisen vaikutusten tutkiminen on tärkeää
myös tulevien verouudistusten kannalta. Tätä kirjoitettaessa käydään
tiivistä keskustelua siitä, pitäisikö suurimpien ansiotulojen ja pääomatulojen veroaste-eroa kaventaa. Yksi tapa toteuttaa tämä on osinkoverotuksen kiristäminen. Tällöin on tärkeää selvittää, vähentääkö
osinkoverotuksen kiristäminen investointeja.
Vuoden 2005 verouudistuksessa keskeistä on se, että se kohdentui eri
tavoin eri yrityksiin riippuen mm. siitä, onko yritys noteerattu vai ei,
mikä on sen omistusrakenne ja kuinka paljon se jakaa osinkoja. Tämä
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piirre avaa kiinnostavia mahdollisuuksia empiiriselle tutkimukselle.
Vaihtelu voidaan nähdä reformin synnyttämänä koeasetelmana, jossa
uudistuksen synnyttämiä käyttäytymismuutoksia voidaan pyrkiä saamaan esiin vertailemalla muutoksia eri ryhmiin kuuluvien yritysten
välillä.
Tarkastelemme tutkimuksessa sekä sitä, kuinka verouudistusta ennakoitiin, että uudistuksen jälkeen toteutuneita käyttäytymismuutoksia. Ennakointivaikutusten tarkastelu on monella tavalla perusteltua:
Vaikka ajoitusvaikutukset ovat luonteeltaan väliaikaisia, ne on usein
havaittu painoarvoltaan merkittäviksi. Esimerkiksi Slemrod (1992)
esittää USA:n vuoden 1986 verouudistuksen arviointia summeeraavassa selvityksessään kolmitasoisen luokittelun uudistuksen vaikutuksista, jossa ajoitusvaikutukset ovat ylimpänä (suurin vaikutus) ja
pitkän aikavälin reaalitaloudelliset vaikutukset alimpana (pienin vaikutus). Lisäksi jos uudistuksia toteutetaan toistuvasti tihein aikavälein, ajoitusreaktiot eivät enää olekaan ohimenevä kertailmiö.
Talouspolitiikan kannalta ennakointivaikutukset ovat hankala ilmiö.
Ne vähentävät verotuloja ja synnyttävät tehottomuutta. Tämä vaikeuttaa reformien toteuttamista ja siten julkisen talouden sopeuttamista
toimintaympäristön muutoksiin. Ennakointivaikutusten tunteminen
on tärkeää myös siksi, että osataan valita oikein ne vuodet, joiden
havaintoihin uudistuksen jälkeisiä havaintoja verrataan pyrittäessä
arvioimaan uudistuksen voimaantulon jälkeen toteutuneita käyttäytymismuutoksia.
Artikkeli rakentuu siten, että ensin käymme läpi verouudistuksen tarkemman sisällön kappaleessa 2. Kappale 3 tarkastelee lyhyesti osinkoverotuksen vaikutuksia talousteorian valossa. Luvussa 4 esitämme
päätuloksemme siitä, kuinka yritykset ennakoivat osinkoverouudistuksen osingonjako- ja investointipäätöksissään, kun taas luvussa 5
raportoidaan alustavia tuloksia havaituista käyttäymismuuoksista reformin jälkeen. Johtopäätökset on koottu lukuun 6.
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8.2

Vuoden 2005 verouudistuksen sisältö

Osinko ja yritysverotus ennen uudistusta
Suomen tuloverojärjestelmä on perustunut rakenteeltaan ns. pohjoismaiseen eriytettyyn tuloverotukseen, jossa yksityishenkilön ansiotulojen (palkat, eläkkeet, sosiaalietuudet) yhteismäärä tulonhankkimismenojen ja muiden vähennysten jälkeen verotetaan progressiivisella
asteikolla ja pääomatulot (osingot, luovutusvoitot, vuokrat, korot
ym.) omana kokonaisuutenaan suhteellisella verokannalla.2 Yhteisöjen voittoja verotettiin ennen vuoden 2005 uudistusta samalla veroasteella kuin pääomatuloja. Kyseinen järjestelmä otettiin käyttöön
vuoden 1993 alusta. Vuonna 2004, juuri ennen vuoden 2005 uudistusta, ansiotulon ylin rajaveroaste oli noin 54 prosenttia ja yhteisö- ja
pääomaverokanta 29 prosenttia.
Osinkojen verotuksessa sovellettiin vuodesta 1990 alkaen yhtiöveron hyvitysjärjestelmää, jossa yhtiötasolla jaetusta voitosta maksettu vero laskennallisesti hyvitettiin henkilöverotuksessa. Voitonjaon
osalta yhtiövero vastasi siis luonteeltaan ennakonpidätystä. Vuodesta
1993, yhteisö ja pääomaverokantojen yhtenäistyttyä, hyvitysjärjestelmä johti käytännössä siihen, että osingonsaaja ei maksanut erityisesti pörssiyhtiön jakamista osingoista veroa enää omassa verotuksessaan.
Hyvitysjärjestelmä poisti yhtiön jakaman voiton kaksoisverotuksen.
Yhtiöön jätettyjen voittoja verotus saattoi kuitenkin kohdata kahteen
kertaan. Vuoden 1993 uudistuksessa siirryttiin nimittäin luovutusvoittojen huojentamattomaan verotukseen, jossa osakkeiden ja muun
varallisuuden luovutuksesta saadut voitot alettiin kokonaisuudessaan
lukea saajansa veronalaiseen pääomatuloon.
Pohjoismaiselle eriytetylle tuloverotukselle tyypillisesti harvainosakeyhtiöstä saatu osinko jaettiin kaavamaisesti ansio- ja pääomatuloon. Suomessa kaavamaista jakoa päädyttiin soveltamaan kaikkiin
pörssin päälistan ulkopuolisiin yhtiöihin.3 Pääomatuloksi katsottiin
2
3

Pohjoismaisen mallin peruspiirteistä ks. Sørensen (1998).
Norjassa ja Ruotsissa jako koski vain aitoja harvainosakeyhtiöitä, siis yhtiöitä
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osinko tiettyä yrityksen nettovarallisuudelle laskettua tuottoastetta
vastaavaan määrän asti ja loppuosa osingosta luettiin henkilön ansiotuloon. Aluksi tuottoprosentti oli 15 ja myöhemmin, ennen vuoden
2005 uudistusta 13,5. Järjestelmä siis merkitsi, että osinko saattoi
tulla verotetuksi ansiotulon progressiivisella asteikolla. Yhtiöveron
hyvitys otettiin huomioon myös noteeraamattoman yhtiön jakaman
osingon pääoma- ja ansiotulo-osuuksia verotettaessa.
Vuoden 2005 uudistus
Vuoden 2002 lokakuussa valmistui valtiovarainministeriön työryhmäesitys (Arvelan työryhmä), jossa ehdotettiin yritys ja pääomaverokannan alentamista 25 prosenttiin ja siirtymistä osinkojen verotuksessa yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä täyteen kahdenkertaiseen
verotukseen (VM 2002). Tämä olisi merkinnyt yrityksen jakaman
voiton kokonaisveroasteen nousemista 14,5 prosenttiyksiköllä 29
prosentista 43,5 prosenttiin (yhteisövero ja henkilökohtainen osinkovero suhteessa voittoon ennen veroja). Pörssin ulkopuolisten yhtiöiden jakamien osinkojen kaavamainen jako olisi ilmeisesti lopetettu.
Ansiotulona verotettaville osingoille uudistus olisi siten saattanut
joissain tapauksissa merkitä verotuksen pientä kevenemistä (ks. taulukko 1).
Lopulliset muutokset
Uudistuksen keskeiset elementit julkistettiin Hallituksen tiedonannossa marraskuussa 2003. Verokantojen alennukset olivat työryhmän
ehdottamia pienempiä, yhteisöverokanta aleni 26 prosenttiin ja pääomatulojen veroaste 28 prosenttiin (VM 2003). Osinkoverotuksen
kiristykset olivat vain osittaisia. Pääsäännön mukaan 7/10 osaa yksityishenkilön osinkotulosta tuli verolliseksi. Pörssin ulkopuolisten
yhtiöiden jakaman osingon kaavamainen jako ansio- ja pääomatuloosuuksiin säilytettiin. Jaossa sovellettava tuottoaste alennettiin yhdeksään prosenttiin. Pörssin ulkopuolisesta osakeyhtiöstä saatu osingon
pääomatulo-osuus säädettiin verovapaaksi 90 000 euron määrään
asti. Omaisuuden luovutusvoittoverotuksen veropohjasäännöksiä
joissa oli suppea omistuspiiri. Lisäksi jako kohdistui vain ns. aktiivisiin osakkaisiin, jotka
olivat samalla omistajia ja työskentelivät yhtiössä.
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kiristettiin hieman alentamalla hankintameno-olettama 50 prosentista 40 prosenttiin. Myöhemmin päätettiin vielä luopumisesta yksityishenkilöiden varallisuusverosta. Tämä muutos tuli voimaan vuosi
muiden keskeisten muutosten jälkeen, vuonna 2006 (ks. taulukko
1).
Lisäksi osinkoverotuksen osalta pieniä mutta merkityksellisiä muutoksia olivat osinkojen kaavamaisen jaon kohteena olevan yritysjoukon pieneneminen. Aiemmin jako koski kaikkia pörssin päälistan ulkopuolisia yhtiöitä. Yhtiöveron hyvityksestä luopumisen myötä poistui myös täydennysvero. Lisäksi luotiin uudet säännökset estämään
holdingyhtiöitä hyödyntävää verosuunnittelua.
Uudistuksessa osakeyhtiön toisesta osakeyhtiöstä saamat osingot
säädettiin pääosin verovapaiksi. Tämä ei merkinnyt varsinaista muutosta, sillä aiemmin samaan lopputulokseen päästiin myöntämällä
saajayhtiölle yhtiöveron hyvitys. Uudistuksessa verovapauden säilyttämisestä poikettiin kuitenkin pankkien ja vakuutuslaitosten sijoitusomaisuusosakkeille saatujen osinkojen osalta. Niistä 75 prosenttia
alettiin lukea saajayhtiön verotettavaan tuloon. 4 Osinkoverotuksen
efektiivinen kiristyminen tältä osin ei ole kuitenkaan aivan selvää,
sillä mainittujen toimialojen yritykset voivat vähentää erilaisia ylimääräisiä varauksia ja vähennyksiä (luottatappiovaraukset, työeläkelaitosten erityisvaraus, vähennykset perustuen vakuutusteknisten
vastuiden kattamiseen), joilla niiden on arvioitu voivan estää pääomatuottojen tulemisen verotetuksi.

4
Tämä yksityiskohta sisältyi vasta lopulliseen hallituksen esitykseen. Tästä syystä
se ei ehkä ehtinyt synnyttää ennakointireaktioita.
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Taulukko 1.5

Veroperusteet ennen uudistusta ja uudistusesityksissä

Ennen uudistusta
vuonna 2004
Yhteisövero, %
29
Pääomatulo, %
29
Ansiotulon ylin MTR
55
Osinkoverojärjestelmä
yhtiöveron hyvitys
-osingosta verollista
Jaon tuottoaste
9,585
Luovutusvoiton ETR
12
Osingon veroaste henkilö-verotuksessa:
Pörssiyhtiöt:
HSE päälista
29
HSE muut listat
29/55
Pörssin ulkop. yhtiöt:
Pääomatulo ≤ 90 t€
29
> 90 t€
29
Ansiotulo, ylin MTR
55

8.3

Arvelan työryhmä
(julki 2002)
25
25
55
kaksoisverotus
100
13

Lopullinen uudistus
(julki 2003)
26
28
55
kaksoisverotus
70
9
14

43,5
43,5

40,5
40,5

43,5
43,5
55

26
40,5
55

Kuinka osinkoverotus vaikuttaa teorian mukaan
osingonjakoon ja investointeihin?

Talousteoriassa vastausta otsikon kysymykseen on usein tarkasteltu
mallilla, jossa täydellisillä hyödyke- ja pääomamarkkinoilla toimiva
alenevia rajatuottoja ansaitseva yritys päättää investoinneistaan, niiden rahoituksesta ja voitonjaosta osakkailleen siten, että yrityksen
osakkeiden markkina-arvo maksimoituu. Yritys rahoittaa investointinsa velalla, uudella osakepääomalla tai voittovaroillaan. Korvaus
omalle pääomalle maksetaan osinkoina, jotka verotetaan lineaarisella
verokannalla. Osakkeiden takaisinostoa ei sallita. Yritys ja omistajat
tuntevat tarkasti tulevaisuuden ja nämä jakavat myös saman täydellisen informaation yrityksen tilasta.
Tätä mallia hyödyntäen ns. uusi näkemys korostaa yrityksen pääomakustannuksen, ts. investoinnin tuottovaatimuksen riippumattomuutta
osinkoverokannasta. Yrityksen optimipääomakanta ja tällöin myös
ns. ”kypsän” yrityksen investoinnit ovat riippumattomia osinkojen
5
Uudistusehdotukset eivät sisältäneet ansiotuloveroasteikon muutoksia. Pienehköjä
kevennyksiä toteutettiin edellisvuosien tapaan.
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verotuksesta (King 1974, Auerbach 1979). Myöhemmin kysymystä
on tarkasteltu hieman yleisemmässä kehikossa, joka sallii yritysten
syntymisen ja kasvun (Sinn 1991). Siinä havaitaan, että osinkoveron
neutraalisuus ei enää päde. Vero pienentää yrityksen syntyvaiheen
kokoa ja hidastaa kasvua.
Kypsää yritystä koskeva neutraalisuustulos voi tuntua yllättävältä,
mutta selittyy seuraavasti: Ajatellaan yrityksen päättävän voittoina
(yhtiöveron jälkeen) ansaitun yhden euron käyttämisestä joko investointeihin tai voitonjakoon. Jos yritys investoi tuon euron, omistajalta jää saamatta osinkona 1-t euroa, missä t on osinkotulon veroaste.
Investointi kuitenkin tuottaa omistajille myöhemmin tuloa, joka verotetaan samalla verokannalla t. Osinkovero siis pienentää sekä investoinnin vaihtoehtoiskustannusta että sen tulevia tuottoja samassa
suhteessa, mistä seuraa, että sen vaikutus investointeihin häviää.
Tämä tulos nojaa kuitenkin muutamaan merkittävään oletukseen.
Niistä yksi on se, että investoinnit rahoitetaan marginaalilla (ainakin
osaksi) voittovaroilla, ts. tinkimällä osingoista. Näin ei välttämättä
ole, jos esimerkiksi voittovarojen käyttö rahoitukseen on verotuksellisista tai muista syistä kalliimpaa kuin esim. uuden osakepääoman
käyttäminen. Ankara myyntivoittoverotus voi mm. aikaansaada tällaisen tilanteen. Toisaalta uuden osakepääoman hankintaan markkinoilta voi liittyä muita kustannuksia (transaktiokustannuksia, informaatiokustannuksia, signalointikustannuksia), jotka vähentävät sen
houkuttelevuutta. Lisäksi mallissa oletetaan, että yritys ei voi ainakaan laajamittaisesti, ensisijaisena voitonjakomuotona, jakaa voittoja
osakkeiden takaisinostojen muodossa.
Uuden näkemyksen mukaan osinkovero ei vaikuta myöskään kypsän
yrityksen osinkojen määrään tai ajoitukseen. Jos korko on yritykselle
ja omistajalle sama, on yhdentekevää, saako osingon nyt vai myöhemmin korkojen kera. Välittömästi saadun ja myöhemmin jaettavan
osingon nykyarvot ovat yhtä suuret.
Osinkoverotuksen ns. vanha näkemys esitti, että investoinnit ja osingot riippuvat yleisesti osinkoveroasteesta (Harberger 1966, Poterba
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ja Summers 1985). Näkemyksen yksi tulkinta on se, että se olettaa
osinkojen olevan jäykkiä ja tästä syystä marginaalinen omaan pääomaan luettava rahoitusmuoto on uusi osakepääoma (esim. Auerbach
2003). Osinkojen jäykkyys saattaisi liittyä esim. siihen, että osakkeenomistajat suosivat likviditeettisyistä tasaista osinkovirtaa.6
Kuvattu teoreettinen keskustelu perustuu lineaariseen osinkoveroon.
Käytännössä sovellettavat verojärjestelmät voivat poiketa tästä ideaalimallista monessa suhteessa; niihin voi mm. sisältyä epälineaarisuutta progression, vähennysten ja päällekkäisten verojen muodossa.
Hietala ja Kari (2006) tarkastelevat Suomen 2005 osinkoverouudistusta ja osoittavat, että sekä vanhassa että uudessa järjestelmässä
investoinnit riippuvat osinkoverosta. Näin on siinäkin tapauksessa,
että sovelletaan uuden näkemyksen mukaista mallia. Tämän artikkelin empiirisessä osassa nojaudumme investointien tarkastelussa juuri
Hietalan ja Karin teoreettisiin laskelmiin.
Osa teoriamalleista (Auerbach and Hassett (2007) and Korinek and
Stiglitz (2008)) ottaa huomioon myös veropäätösten ennakointivaikutukset. Jos osinkoverokanta muuttuu ilman ennakkovaroitusta,
yrityksen osinkopolitiikka säilyy entisellään. Yksi olennainen oletus
näissä päätelmissä on se, että osingon odotetaan säilyvän muuttumattomana tulevaisuudessa. Jos tätä oletusta muutetaan mm. olettamalla
tuleva osinkoveron kiristys, osinkoneutraalisuus poistuu. Osingon
nykyarvon ollessa muuttumaton, yrityksen arvoa voidaan kasvattaa
lisäämällä osinkoja ennen uudistusta ja vähentämällä uudistuksen
jälkeen.

8.4

Vuoden 2005 yritys- ja pääomaverouudistuksen
ennakointivaikutukset

Tutkimuksessa käytetään Verohallitukselta saatua aineistoa,
joka kattaa kaikki suomalaiset verovelvolliset yritykset eli se on
6
Yllä esitelty osinkoveroteorian perusmalli on toki varsin pelkistetty ja osinkoveron
vaikutuksia onkin tutkittu erilaisia epätäydellisyyksiä sisältävässä ympäristössä, kuten
informaatioepäsymmetrian (signalointi, Bernheim 1991) ja johdon monitorointiongelmien
vallitessa (agenttiteoriat; ks. esim. Chetty-Saez 2007).

121

Seppo Kari - Hanna Karikallio - Jukka Pirttilä

huomattavan laaja kokonaisaineisto. Aineistossa on mukana myös
pienimmät yritykset, mitä voidaan pitää erityisenä vahvuutena. Aineisto sisältää tilinpäätös- ja verotustietoja perustuen yritysten veroilmoituksiin. Lisäksi yrityspaneeliin on voitu yhdistää tietoja osinkoa jakaneiden yritysten pääosakkaista, jolloin päästään kiinni verokohtelun muutoksen eroihin yritystasolla.
Empiirisesti testattavat hypoteesit perustuvat yritysten ryhmittelyyn
niiden tekijöiden perusteella, joiden voidaan katsoa vaikuttavan odotettavissa olevaan osinkojen verokohtelun muutokseen. Pörssiyhtiöissä tällainen tekijä on omistusrakenne ja pörssin ulkopuolisissa
yrityksissä myös jaettujen osinkojen määrä.
Muodostetut yritysryhmät ovat
1. Pörssin päälistan yritykset, joissa on huomattava ulkomainen tai
institutionaalinen omistusosuus
2. Pörssin päälistan yritykset, joissa on huomattava omistusosuus
suomalaisilla kotitalouksilla
3. Pörssin ulkopuoliset yritykset, joista nostettuja osinkoja verotetaan saajan ansiotulona
4. Pörssin ulkopuoliset yritykset, joista nostettuja osinkoja verotetaan saajan pääomatulona, osingot 90 000 euron rajan alapuolella
vuonna 2003
5. Pörssin ulkopuoliset yritykset, joista nostettuja osinkoja verotetaan saajan pääomatulona, osingot 90 000 euron rajan yläpuolella
vuonna 2003
Arvelan johtaman työryhmän esitys yritys- ja pääomaverotuksen
uudistamiseksi esiteltiin lokakuussa 2002. Hallituksen tiedonanto
uudistuksen sisällöstä julkistettiin marraskuussa 2003. Esitysten vaikutukset yritysryhmien osinkoverokohtelun kiristymiseen ovat erilaiset, mistä syystä ehdotusten käyttäytymisvaikutuksia tarkastellaan

122

Verouudistukset ja yritysten käyttäytyminen: Vuoden 2005 osinkoverotuksen kiristymisen vaikutukset osingonjakoon ja investointeihin

erikseen. Voidaan odottaa, että yritysten reaktiot Arvelan esitykseen
näkyvät voitonjaossa vuonna 2003 ja vastaavasti reaktiot hallituksen
tiedonantoon yritysten voitonjaossa vuonna 2004.
Jos Arvelan ehdotus osinkoverotuksen uudistamiseksi olisi hyväksytty, osinkoverotus olisi kiristynyt ansiotulona verotettavia osinkoja
jakavia pörssin ulkopuolisia yrityksiä (ryhmä 3) sekä ulkomaisessa
tai institutionaalisessa omistuksessa olevia pörssiyhtiöitä (ryhmä 1)
lukuun ottamatta kaikissa muissa ryhmissä. Oletammekin, että Arvelan työryhmän verouudistusesitys sai yritykset ryhmissä 2, 4 ja 5
odottamaan osinkoverotuksen kiristymistä. Kyseiset yritysryhmät
ovat ”erot eroissa” -estimoinneissa koeryhmiä ja muut yritysryhmät
kontrolliryhmiä.
Hallituksen tiedonannon perusteella osinkojen verotus oli kiristymässä kotimaisessa omistuksessa olevien pörssiyhtiöiden lisäksi
ainoastaan niissä pörssin ulkopuolisissa yrityksissä, joista nostetut
pääomatulo-osingot ylittävät 90 000 euroa. Lopuilla yrityksistä osinkojen verokohtelun muutokset jäivät pieniksi. Hallituksen esityksen
perusteella oletamme, että yritykset ryhmissä 2 ja 5 odottavat osinkoverotuksen kiristyvän verouudistuksen astuessa voimaan. Nämä yritysryhmät muodostavat myös empiirisen analyysin toiset koeryhmät.
Muut yritysryhmät muodostavat jälleen estimointien kontrolliryhmän. Yritysten luokittelu ryhmiin 4 ja 5 perustuu osinkojen määrään
ennen verouudistusesityksiä. Näin ongelmaksi ei muodostu ryhmittelyn ja selitettävän muuttujan simultaanisuus.
Käyttämissämme regressioyhtälöissä perusidea on vertailla osinkojen ja investointien muutosta koe- ja kontrolliryhmissä vuosien
1999–2004 aikana, kun samaan aikaan otetaan huomioon yritysten
väliset erot esimerkiksi voitollisuudessa, rahoitustilanteessa ja työllisyydessä. Jos yritykset reagoivat veroreformiin ennakoivasti, osinkojen tulisi kasvaa vuosina 2003 ja 2004 kontrolliryhmiin verrattuna
niissä ryhmissä, joissa osinkoverotus uhkasi kiristyä 2005 alkaen.
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Tarkastelemme erikseen ns. ekstensiivisiä ja intensiivisiä vaikutuksia. Ekstensiivisillä vaikutuksilla tarkoitamme joko sitä, että osinkoja
ennen jakamaton yritys alkaa jakaa osinkoja tai sitä että listaamaton
yhtiö nostaa äkillisesti osinkonsa pääomatulona verotettavan osingon maksimimäärään. Omistajan verosuunnittelun kannalta on usein
parasta jakaa osinkoja juuri pääomatuloina verotettava määrä. Kari
ja Karikallio (2007) osoittavat, että huomattava osuus suomalaisista
pörssin ulkopuolisista yrityksistä optimoi osingonjakopäätöksensä
verosääntöjen perusteella ennen osinkoveromuutoksia. Uudistuksen
ennakoimisen voidaan odottaa tehneen tämän entistä houkuttelevammaksi. Intensiivisissä malleissa tarkastellaan taas osinkojen muutosta
yrityksissä, jotka ovat koko ajan jakaneet jonkin verran osinkoja.
Ensimmäisenä viitteenä siitä, että sekä pörssiyhtiöissä että pörssin ulkopuolisissa yrityksissä osinkoverotuksen kiristyminen vaikutti osingonjakopolitiikkaan, voidaan pitää seuraavia kuvioita. Kuvioissa 1 ja
2 verrataan keskimääräisten osinkojen kehitystä vuosina 1999–2005
niissä yrityksissä, joissa uudistus kiristi osinkojen verotusta niihin
yrityksiin, joissa muutokset osinkoveroissa jäivät pieniksi. Ennakointikäyttäytymisen seurauksena osinkoveron kiristymiseen varautuvat
yritykset lisäsivät osingonjakoaan vuosina 2003 ja 2004 keskimääräisesti enemmän kuin yritykset, joiden osinkojen verotukseen ei ollut
odotettavissa suurta muutosta. Vuonna 2005 keskimääräiset osingot
sen sijaan kääntyivät melko yleisesti laskuun. Sekä pörssiyhtiöissä
että joissain ulkopuolisissa yrityksissä, joiden osinkovero kiristyi,
keskimääräiset osingot alenivat voimakkaammin kuin yrityksissä,
joihin veromuutos ei vaikuttanut.
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Kuvio 1.		
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Kuviossa 3 on esitetty pörssin ulkopuolisten yritysten maksamien
osinkojen jakaumat vuosina 2002, 2003 ja 2004. Kuviosta nähdään
ensinnäkin, että osinkoa jakavien yritysten suhteellinen määrä on
suurempi vuosina 2003 ja 2004 verrattuna vuoteen 2002. Lisäksi kuvio osoittaa, että yritykset lisäsivät verosuunnittelua vuosina, jolloin
uudistuksen vaikutuksiin on ollut mahdollista varautua: pääomatulona verotettavien osinkojen enimmäismäärän jakaneiden yritysten lukumäärä kasvaa ennakointivuosina 2003 ja 2004. Kuvion perusteella
voidaan todeta, että yritykset varautuivat osinkoverotuksen kiristymiseen melko voimakkailla muutoksilla osinkopolitiikassa ennen
veromuutoksen voimaan tuloa.
Myös ekstensiivisiä vaikutuksia mittaavat estimointitulokset osoittavat, että osingonjako yleistyi verouudistusesitysten tultua julkisiksi.
Sekä Arvelan että hallituksen esitykset lisäsivät osinkoa jakavien yritysten lukumäärää 6–7 prosentilla mallispesifikaatiosta riippuen.
Verosuunnittelua koskevien ekstensiivisten mallien mukaan osinkoveron kiristymistä ennakoivat yritykset lisäsivät osinkoja maksimimäärään, joka verotuksessa lasketaan vielä kokonaan saajan pääomatuloksi. Estimointitulosten mukaan vuonna 2003 vaikutus osoittautui
pieneksi, mutta vuonna 2004 todennäköisyys jakaa osinkoja pääomatulona verotettavan enimmäismäärän verran kasvoi 60 prosenttia. Ennen osinkoveron nousua yritykset siis ottivat huomioon osinkopäätöksissään tarkemmin verosäännöt ja hyödynsivät tehokkaasti
pääomatulona verotettavien osinkojen veroedullisuutta.
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Kuvio 3.		

Osinkojen jakaumat pörssin ulkopuolisissa yrityksissä vuosina 2002, 2003 ja 2004
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Osingonjaon suuruutta selittävissä intensiivisissä malleissa pörssin
ulkopuolisten yritysten ennakointikäyttäytyminen osoittautui myös
voimakkaaksi. Osinkoverotuksen kiristymiseen varautuvat yritykset
lisäsivät jaettavia osinkoja noin 13 prosentilla vuonna 2003 ja noin
62 prosentilla vuonna 2004.
Myös pörssiyhtiöt kasvattivat merkittävästi jaettavia osinkoja ennen
osinkoverotuksen muutosta. Osinkoverotuksen kiristymistä ennakoivat yritykset lisäsivät osingonjakoaan selvästi vuonna 2003 Arvelan
verouudistusesityksen tultua julki. Sen sijaan hallituksen esitys ei
enää merkitsevästi vaikuttanut pörssiyritysten osingonjakopäätöksiin. Syynä saattaa olla se, että pörssiosinkojen verokohtelun osalta
ero Arvelan ja lopullisen hallituksen esityksen välillä on pieni. Estimointitulosten perusteella keskimääräinen marginaalivaikutus osinkoveron kiristymiseen reagoivissa pörssiyhtiöissä oli vuonna 2003
noin 56 prosenttia.
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Koska sekä pörssin ulkopuolisissa yrityksissä että pörssiyhtiöissä
varauduttiin osinkoveron kiristymiseen osinkoja lisäämällä, voidaan
olettaa, että ennakointikäyttäytyminen vaikutti myös valtion osinkoverotuottoihin. Jaettujen osinkojen summa niissä pörssiyhtiöissä
ja pörssin ulkopuolisissa yrityksissä, joita uhkasi osinkoverotuksen
kiristyminen, oli vuosina 2003 ja 2004 yhteensä noin 1,1 miljardia
euroa. Laskelmiemme mukaan tästä summasta ennakointikäyttämisestä johtuvat lisäosingot olivat noin 240 miljoonaa euroa. Verouudistuksen jälkeen 70 prosenttia kyseistä lisäosingoista olisi verotettu suhteellisella 28 prosentin pääomaverokannalla, mikä tarkoittaa
47 miljoonan verotuottotappiota valtiolle. Ennen verouudistuksen
voimaan tuloa hallitus laski, että osinkoverouudistus toisi valtiolle
lisäverotuottoja noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Ennakointikäyttäytyminen vähensi siis valtion osinkoverotulojen odotettua kasvua
31 prosentilla jos oletetaan, että kaikki verotulotappiot näkyvät heti
uudistuksen voimaan tulon jälkeen.
On mahdollista, että odotettu osinkoveron kiristyminen vaikuttaa
myös investointi- ja muihin rahoituspäätöksiin. Investointien väheneminen yritysten varautuessa osinkoverotuksen kiristymiseen on
mahdollista erityisesti kahdesta syystä: Ensinnäkin rahoitusrajoitteisilla yrityksillä osinkojen lisääminen vähentää suoraan investointien
rahoitusmahdollisuuksia. Toiseksi osinkoveron kiristyminen saattaa
heikentää insentiiviä investoida. Investointien tuotot realisoituvat todennäköisesti vasta verouudistuksen voimaan tulon jälkeen, jolloin
niistä saatava verojen jälkeinen tuotto on alhaisempi. Hietalan ja
Karin (2006) mukaan verouudistukseen sisältyy myös elementtejä,
kuten yhteisöveroasteen laskeminen, jotka saattavat jopa kannustaa
yritystä investoimaan.
Osinkoverotuksen odotetun kiristymisen ja suurien jaettavaksi päätettyjen osinkojen vaikutukset voivat välittyä yrityksen muihin rahoituspäätöksiin monien kanavien kautta. Todennäköisimmin vaikutukset johtuvat kuitenkin suoraan budjettirajoitteesta: investointien
supistumisen ohella ylimääräiset osingot saattavat pakottaa yritykset turvautumaan ulkopuoliseen rahoitukseen. Tästä syystä odotetun

128

Verouudistukset ja yritysten käyttäytyminen: Vuoden 2005 osinkoverotuksen kiristymisen vaikutukset osingonjakoon ja investointeihin

osinkoverotuksen kiristymisen vaikutuksia tarkastellaan sekä yrityksen investointeihin että velanottoon.
Estimointitulokset osoittavat, että investoinnit eivät reagoineet odotettavissa olevaan osinkoveron kiristymiseen pörssin ulkopuolisissa
yrityksissä eivätkä myöskään pörssiyhtiöissä. Yksi selitys tulokselle
on, että investointipäätökset ovat ainakin lyhyellä aikavälillä jäykkiä ja verouudistuksen vaikutukset näkyvät investoinneissa viiveellä. On myös mahdollista, että yrityksillä on rahoitusresursseja, jotka
mahdollistavat sekä lisäosingot että investoinnit. Pörssin ulkopuolisten yritysten velkapääoma kuitenkin kasvoi yritysten ennakoidessa
osinkoveron kiristymistä. Ennakoimiskäyttäytymiseen liittyvästä
osingonjaon kasvusta osa rahoitettiin siis velanottoa lisäämällä. Vastaavaa velkapääoman kasvua ei ole havaittavissa osinkoveron kiristymistä ennakoivissa pörssiyhtiöissä.

8.5

Verouudistuksen vaikutukset yritysten osinko- ja
investointipäätöksiin vuonna 2005

Tässä luvussa siirrytään tarkastelemaan verouudistuksen aiheuttamia
muutoksia yritysten rahoituspäätöksissä vuonna 2005, eli ensimmäisenä vuonna verouudistuksen voimaan tulon jälkeen. Empiirinen analyysi noudattelee pitkälti vastaavia tutkimusasetelmia, joita käytettiin
ennakointikäyttäytymisen analysoimisessa. Tavoitteena on estimoida
osinkoveron kiristymisen vaikutus yrityksen osingonjakoon ja investointeihin. Testattavat hypoteesit perustuvat yritysten ryhmittelyyn
sen perusteella, eroavatko vanhan ja uuden näkemyksen arviot Suomen vuoden 2005 yritys- ja pääomaverouudistuksen vaikutuksesta
yrityksen pääomakustannukseen ja siten myös rahoituspäätöksiin.
Koska pörssinyhtiöiden ja pörssin ulkopuolisten yritysten osinkojen
verotus eroaa merkittävästi, suoritetaan estimoinnit erikseen molemmille yritysryhmille.
Pörssin ulkopuolisia yrityksiä tarkasteltaessa kyseiset näkemykset eroavat ainoastaan siinä tapauksessa, jos yrityksen maksamat
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pääomatulona verottavat osingot ylittävät verovapaiden osinkojen
enimmäismäärän, 90 000 euroa.7 Verouudistus nostaa vanhan näkemyksen mukaan näiden yritysten pääomakustannusta ja vaikuttaa siten negatiivisesti investointeihin. Uuden näkemyksen mukaan verouudistuksella ei kyseisten yritystenkään kohdalla ole vaikutusta pääomakustannukseen eikä siten myöskään investointeihin tai yrityksen
muihin rahoituspäätöksiin. Analysoitaessa osinkoveron kiristymisen
vaikutuksia pörssin ulkopuolisissa yrityksissä kokeellisen tutkimuksen menetelmillä koeryhmän muodostavat siis yritykset, joiden pääomatulona verotettavat osingot ylittävät 90 000 euron rajan. Muut
yritykset muodostavat tarkastelun kontrolliryhmän.
Pörssiyhtiöiden osalta verouudistus kiristi osinkoverorasitusta erityisesti niissä yrityksissä, joissa kotimaisilla kotitalouksilla on merkittävä omistusosuus. Sen sijaan ulkomaisessa tai institutionaalisessa
omistuksessa olevien pörssiyhtiöiden osinkoverorasitus ei muuttunut. Vanhan näkemyksen mukaan kohonnut osinkoveroaste nostaa
pääomakustannusta ja vähentää investointeja sitä enemmän, mitä
suurempi on kotimaisten kotitalouksien omistusosuus pörssiyhtiössä. Uuden näkemyksen mukaan osinkoverotuksen kiristymisellä ei
ole vaikutusta kotimaisten kotitalouksien omistamien pörssiyhtiöiden investointeihin tai muihin rahoituspäätöksiin. Pörssiyhtiöiden
käyttäytymisvaikutusten analysoinnissa yrityksiä ei ryhmitellä, vaan
hypoteesien testaamisessa hyödynnetään jatkuva-arvoista muuttujaa
kotimaisten kotitalouksin omistusosuudesta yrityksessä.
Vuoden 2005 yritys- ja pääomaverouudistuksen vaikutukset estimoidaan ”erot eroissa” -menetelmällä. Koska osinkoveron kiristyminen
vaikutti ainoastaan suuriin pörssin ulkopuolisiin yrityksiin, on aineistosta pudotettu pois taseen loppusummalla mitattuna puolet pienimmistä yrityksistä. Rajauksella pyritään vähentämään koe- ja kontrolliryhmien välistä heterogeenisyyttä. Lisäksi koe- ja kontrolliryhmien yritykset pyritään saattamaan mahdollisimman samankaltaisiksi
käyttämällä ns. ”erot eroissa” -kaltaistamismenetelmällä (ks. esim.
Heckman, Ichimura ja Todd 1997).
7

Ks. Hietala ja Kari (2005).
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Tarkasteluissa käytettävät yrityspaneelit kattavat vuodet 1999–2005.
Tilanne ennen reformia perustuu vuosien 1999–2001 keskiarvoon,
jota verrataan tilanteeseen reformin jälkeen vuonna 2005. Pudotamme ennakointivuodet välistä pois, jotta ennakointivaikutukset eivät
vääristä estimointituloksia. Yritykset jaetaan koe- ja kontrolliryhmiin
reformia edeltävän vuosien osinkomäärän perusteella, koska yritykset voivat vaikuttaa verotukseensa rajoittamalla osingot alle 90 000
euron vuonna 2005.
Osinkojen osalta keskeinen kysymys on, laskivatko pääomatulona
verotettavat, yli 90 000 euron osinkotulot verovapaiden osinkojen
ylärajalle uudistuksen seurauksena. Kuviossa 4 esitetään 50 000 ja
150 000 väliin sijoittuvien osinkotulojen jakauma ennen ja jälkeen
uudistuksen. Verouudistuksen jälkeen, 90 000 euron rajalla osingonsaajien suhteellinen määrää nousee jyrkästi. Kuvion perusteella
90 000 euron raja alkoi vaikuttaa suuriin osinkotuloihin uudistuksen
tultua voimaan.
Kuvio 4.		

Osuus

Osinkotulojen jakauma ennen uudistusta ja
uudistuksen jälkeen

Ennen verouudistusta

Verouudistuksen jälkeen

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0
51562,5

67187,5

82812,5

98437,5

114062,5

129687,5

145312,5

0
51562,5

67187,5

Pääosakkaan nostama osinko
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Estimointitulosten mukaan osinkojen kokonaismäärä väheni myös,
jos selitettävänä muuttujana on osinkojen logaritmin muutos. Kaltaistamismallien mukaan osinkojen väheneminen oli keskimääräisesti jopa huomattavan suurta, 26 prosenttia. Osingot reagoivat siis
selvästi osinkoveromuutoksiin. Edellisessä luvussa esitettiin kuitenkin, että yritykset reagoivat voimakkaasti odotettuun osinkoveron kiristymiseen vuosina 2003 ja 2004. Onkin mahdollista, että jaettavien
osinkojen määrä supistuu vuonna 2005 vastavaikutuksena voimakkaalle ennakointikäyttäytymiselle. Jaettavaksi päätettyjen osinkojen
aleneminen heti verouudistuksen jälkeen on siis mahdollista sekä
vanhan että uuden näkemyksen mukaan.
Osinkoveron kiristymisen vaikutusta pörssin ulkopuolisten yritysten
reaali-investointeihin tarkastellaan vastaavalla tavalla kuin vaikutusta jaettaviin osinkoihin. Tulokset osinkoveron vaikutuksesta yrityksen reaali-investointeihin osoittavat, että investoinnit ovat suhteellisen jäykkiä eivätkä ainakaan välittömästi reagoi veromuutokseen.
Estimointitulokset eivät anna yhdenmukaista todistetta siitä, että
investointien muutokset olisivat suurempia niissä yrityksissä, jossa
osinkojen verotus kiristyi. Investointien osalta tulokset tukevat siis
enemmän uuden näkemyksen mukaista osinkoveron vaikutusta. On
kuitenkin huomattava, että tulokset kuvaavat välittömiä vaikutuksia
uudistuksen voimaan tulon jälkeen.
Pörssiyhtiöiden osalta osinkoveron kiristymisen vaikutuksia osinkoihin ja reaali-investointeihin analysoitiin ”erot eroissa” -regressiomenetelmällä. Tulosten mukaan osinkovero ei vaikuttanut yritysten
osinko- ja investointipäätöksiin verouudistuksen tultua voimaan.
Tulos voidaan tulkita siten, että verotuksella on vain pieni vaikutus
pörssiyhtiöiden rahoituspäätöksiin lyhyellä aikavälillä. Veron kiristymisen vaikutukset saattavat kuitenkin pörssiyhtiöissä realisoitua
vasta myöhemmin, ei välittömästi uudistuksen jälkeen.
Alustavissa vuoden 2006 aineistolla tehdyissä estimoinneissa peruskuva käyttäytymisreaktioista pysyi samana kuin vuoden 2005 tuloksissa.
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8.6

Johtopäätökset

Vuoden 2005 osinkoverouudistus johti merkittävään osinkojen ajoitusvaikutukseen siten, että osinkoja maksettiin ennen osinkoverotuksen kiristymistä, minkä seurauksena osingot hyvin todennäköisesti
vähenivät heti uudistuksen tultua voimaan. Verosuunnittelun takia
valtio menetti osan osinkoverotuksen kiristymisen tuomista verotuotoista.
Osinkoverotuksen kiristyminen ei sen sijaan ainakaan näkynyt välittömästi uudistuksen jälkeen investointien vähenemisenä. Investointituloksia tulkitessa pitää olla varovainen, sillä investoinnit ovat
pitkän aikavälin päätöksiä. Se, että aineistomme kattaa kolme vuotta,
jolloin yritykset tiesivät osinkoverotuksen kiristyvän (2003–2005),
tukee kuitenkin mahdollisuutta tulkita investointituloksia pitkän ajan
tuloksina. Toisaalta, vaikka aggregaatti-investoinnit eivät juurikaan
reagoisi osinkoverotukseen, talousteorian mukaan osinkoverotuksella voi olla suurempi merkitys pienten, kasvavien yritysten investointeihin.
Näitä kotimaisia ja muista maista saatuja tuloksia verotuksen vaikutuksesta yritysten käyttäytymiseen voidaan käyttää hyödyksi suunniteltaessa uusia verouudistuksia. Uudistuksia pohdittaessa tulisikin
kansainvälisten esikuvien mukaan (ks. esim. Sørensen 2005) tutkia
niiden mahdollisia vaikutuksia etukäteen esimerkiksi teoriaan nojautuvien simulointimallien avulla. Uudistusten jälkeen niiden vaikuttavuuden systemaattinen arviointi taas tulee hyvin halvaksi verrattuna
siihen, kuinka suurista summista veropolitiikassa on julkisen vallan
kannalta kyse.
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9.1

Johdanto

Suomen työeläkejärjestelmää uudistettiin merkittävästi vuonna 2005.
Uudistuksen tavoitteena oli pidentää työuria, hillitä eläkemenojen
kasvua ja selkeyttää eläkkeiden määräytymissääntöjä. Uudistuksessa lakkautettiin varhaiseläkelajeja, puututtiin eläkkeiden ikärajoihin,
muutettiin eläkkeelle siirtymisen kannustimia sekä yksinkertaistettiin eläkkeiden laskentasäännöksiä.
Sitä, miten eläkeuudistus vaikuttaa työuriin, on hankala arvioida,
koska uudistus vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen täysimääräisesti vasta pitkän ajan kuluttua. Ihmiset, jotka olivat uudistuksen voimaan tullessa lähellä eläkeikää, olivat ehtineet tehdä erilaisia tulevaan eläkkeelle siirtymiseensä vaikuttavia päätöksiä vanhan järjestelmän aikana. Lisäksi uudistukseen liittyy siirtymäsäännöksiä, jotka
usean vuoden ajan antavat osalle ihmisistä mahdollisuuden siirtyä
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eläkkeelle vanhan järjestelmän ehdoilla. Aineistoa, jossa uudistuksen
vaikutuksen voisi olettaa näkyvän täysimääräisesti, ei siis ole käytettävissä pitkään aikaan. Kun sellainen aineisto lopulta on, on siitä
mahdotonta erottaa eläkeuudistuksen vaikutus kaikista muista työmarkkinakäyttäytymiseen vaikuttaneista muutoksista.
Eläkeuudistuksen vaikutuksia voidaan yrittää arvioida katsomalla,
miten ennen uudistusta tehdyt pienemmät uudistukset – lähinnä järjestelmän parametrimuutokset – ovat vaikuttaneet. Tähän lähestymistapaan liittyy kuitenkin niin sanottu Lucas-kritiikki (Lucas, 1976).
Aikaisemmin havaittu yhteys esimerkiksi tiettyjen eläke-etuuksien ja
eläkkeelle siirtymisen välillä ei välttämättä enää päde, koska eläkeuudistuksen seurauksena ihmisten valintamahdollisuudet muuttuivat
monin tavoin.
Yksi vastaus uudistuksen arviointihaasteeseen on kehittää ns. rakenteellinen simulointimalli, jossa eläkkeelle siirtymispäätösten ajatellaan syntyvän ihmisten optimaalisena valintana annettuna heidän
kohtaamansa taloudelliset rajoitteet ja heidän vapaa-aikaan ja kulutukseen liittyvät preferenssinsä. Mallilla voi simuloida tuhansia
erilaisia työuria toimintaympäristössä, jota säätelevät suomalaisen
sosiaaliturvan säännöt ja verotus. Muuttamalla tätä toimintaympäristöä eläkeuudistusta vastaavasti, saadaan malliin perustuva arvio eläkeuudistuksen vaikutuksesta. Omassa tutkimuksessamme (Hakola ja
Määttänen, 2007) sovelsimme tällaista lähestymistapaa.
Rakenteellisen mallin avulla eläkeuudistuksen vaikutusta voi arvioida ennen kuin uudistuksen jälkeisestä ajasta on todellista aineistoa ja välttää samalla Lucas-kritiikki. Mallissa kokonaisuudistuksen
voi myös pilkkoa useampaan osaan ja katsoa yksittäisten muutosten vaikutusta. Tämä auttaa ymmärtämään, miten eläkeuudistuksen
kokonaisvaikutus syntyy ja miten eläkeuudistus vaikuttaa erilaisissa
tilanteissa oleviin ihmisiin. Lisäksi mallia voidaan jatkossa käyttää
mahdollisten tulevien eläkeuudistusten analysoimiseen ennen niiden
toteuttamista. Tämä on usein tärkein syy vastaavanlaisten mallien kehittämiseen.

138

Eläkeuudistuksen arvioiminen stokastisen elinkarimallin avulla

Rakenteellisen mallin käyttöön liittyvien etujen vastapainona on se,
että eläkeuudistuksen vaikutuksia koskevat tulokset ovat tietysti vain
yhtä luotettavia kuin itse malli. Oleellista on, miten empiiristä aineistoa hyödynnetään mallin määrittelyssä ja kuinka hyvin malli selittää
havaittua eläkkeellesiirtymistä (tässä tapauksessa ennen vuoden 2005
eläkeuudistusta). Tässä artikkelissa käsittelemme eläkkeelle siirtymispäätöksiä kuvaavien mallien kehittämiseen liittyviä haasteita ja
omia ratkaisujamme, kuvaamme lyhyesti vuoden 2005 eläkeuudistuksen keskeiset osat ja havainnollistamme tällaisen mallin käyttöä
esittelemällä eräitä eläkeuudistusta koskevia tuloksiamme.

9.2

Eläkkeelle siirtymiskäyttäytymisen selittäminen
elinkaarimallilla

Elinkaarimallimme perustuu noin viisitoista vuotta vanhaan ja nopeasti kasvavaan taloustieteelliseen kirjallisuuteen, jossa eläkkeelle
siirtymispäätökset mallitetaan yksilötason optimaalisena valintana.1
Yksinkertaisimmissa malleissa ihmiset päättävät joka periodi poistuako työelämästä lopullisesti eläkkeelle vai jatkaako työntekoa. Ihmisten tavoitteena on maksimoida odotettua loppuelämän hyötyä, joka
koostuu vapaa-ajasta ja kulutuksesta (mitä enemmän vapaa-aikaa ja
kulutusta, sitä suurempi hyöty). Jos eläkkeelle siirtymisen lykkääminen tuottaa odotusarvoisesti suuremman hyödyn kuin eläkkeelle
siirtyminen, ihminen jatkaa työelämässä. Muussa tapauksessa hän
valitsee eläkkeelle siirtymisen.
Eläkkeelle siirtymispäätös on luonteeltaan dynaaminen: tämän päivän päätökset vaikuttavat myös tuleviin ratkaisuihin. Ihmiset ottavat huomioon sen, millä ehdoilla he voisivat tulevaisuudessa jäädä
eläkkeelle, jos he eivät vielä tänään sitä tee. Siksi tällaisten mallien
ratkaiseminen edellyttää dynaamiseen ohjelmointiin perustuvia menetelmiä.
1
Hakola ja Määttänen (2005), luku 3.2, sisältää referenssejä kansainväliseen
kirjallisuuteen.
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Omassa mallissamme ihmiset päättävät työn tarjonnasta jo ennen
mahdollista eläkkeelle siirtymistään. Tällöin he ottavat huomioon,
miten tämän päivän ansiot vaikuttavat tuleviin eläkkeisiin. Periaatteessa ihmisillä on mallissa kolme vaihtoehtoa: olla työttömänä, tehdä töitä tai siirtyä eläkkeelle. Viimeinen vaihtoehto on mallissa avoin
vasta silloin, kun yksilöllä on siihen eläkejärjestelmän sääntöjen mukaan oikeus.
Teknisesti ottaen mallissa kaikki työttömyysjaksot ovat vapaaehtoisia, eli yksilöllä on aina halutessaan mahdollisuus tehdä töitä. Työstä
saatava palkka kuitenkin vaihtelee yksilökohtaisesti vuodesta toiseen.
Normaalijakaumasta ”arvotut” palkan muutokset takaavat sen, että
osalla yksilöistä palkka, jonka työtä tekemällä tänä vuonna ansaitsisi,
on huomattavasti matalampi kuin edellisenä vuonna ansaittu palkka.
Tällöin yksilön kannattaa joissakin tilanteissa jäädä työttömyyspäivärahan varaan ja odottaa parempaa ”palkkatarjousta”.2 3
Ihmiset jäävät eläkkeelle tai vetäytyvät muulla tavalla pois työelämästä hyvin eri-ikäisinä. Mallin on pystyttävä kuvaamaan tätä eriaikaisuutta. Meidän mallissamme vaihtelu eläkkeelle siirtymisiässä on
seurausta siitä, että palkkatason vaihtelun vuoksi mallin eri yksilöiden työurat poikkeavat huomattavasti toisistaan. Palkkatason vaihtelun vuoksi myös samanikäiset yksilöt ovat keskenään hyvin erilaisissa tilanteissa paitsi sen hetkisen palkkatasonsa, myös kertyneiden
eläkeoikeuksiensa suhteen. Siksi myös mallissa ihmiset poistuvat
työelämästä hyvin eri-ikäisinä. Malliin kuuluvan (stokastisen) palkkaprosessin estimoimme Eläketurvakeskuksen ansiokehitysaineiston
avulla.
Eläkkeelle siirtymistä kuvaavien mallien rakentamisen suurin haaste
liittyy yleensä eläkejärjestelmän ja mahdollisten muiden tulonsiirtojärjestelmien mallittamiseen. Tulonsiirtojärjestelmät pyritään mallittamaan mahdollisimman tarkasti todellisen lainsäädännön mukaisiksi.
2
Odottaminen voidaan tulkita myös työn etsimisen jatkamiseksi.
3
Malliin voisi tuoda työttömyyttä myös olettamalla, että tietty osuus työpaikoista
tuhoutuu joka periodi, ja että ihmiset eivät voi löytää uutta työpaikka ennen seuraavaa
periodia.
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Suomen tulonsiirtojärjestelmien mallittaminen on erityisen haasteellista. Ensinnäkin ennen vuotta 2005 voimassa olleet työeläkkeiden
etuuksien karttumista koskevat säännöt olivat suhteellisen monimutkaisia. Toinen mutkistava tekijä on se, että suuri osa ihmisistä poistuu
työelämästä jo ennen vanhuuseläkettä useiden erilaisten varhaiseläkereittien kautta. Tutkimuksessamme mallinsimme näistä varhaiseläkereiteistä erityisen huolellisesti niin sanotun työttömyyseläkeputken.
Koska putkeen liittyi oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan tavallista pidemmältä ajanjaksolta, työttömyyseläkeputken mallittaminen
edellytti myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan mallittamista.
Jokaiseen mahdolliseen palkkauraan liittyy tietty, mallin yksilön
kannalta optimaalinen työntarjontaura, mukaan lukien tietty eläkkeelle siirtymisajankohta. Ratkaisemalla yksilön ongelma sadoille tai
tuhansille erilaisen palkkauran kohtaaville yksilöille, voimme mallin avulla tuottaa keinotekoisen yksilötason aineiston. Vähimmäisedellytys sille, että mallia voi uskottavasti käyttää eläkeuudistuksen
vaikutusten arvioimiseen on, että työntarjontakäyttäytyminen mallin
tuottamassa aineistossa on oleellisilta osin samanlaista kuin empiirisessäkin aineistossa.
Malli pyritään sovittamaan empiiriseen aineistoon ns. ”vapaiden”
parametrien avulla. Preferenssiparametrit ovat tyypillinen esimerkki vapaista parametreista. Toisin kuin esimerkiksi eläkejärjestelmään
liittyvät parametrit (vaikkapa karttumaprosentit), preferenssiparametrien arvoja ei aseteta pelkästään mallin ulkopuolisen aineiston
perusteella.
Huolellisin tapa valita mallin vapaat parametrit perustuu mallin sovittamiseen empiiriseen yksilötason aineistoon ns. suurimman uskottavuuden menetelmällä. Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että tällöin
parametrit valitaan siten, että malli selittää yksilötason valintoja mahdollisimman hyvin. Yksinkertaisempi tapa on valita mallin vapaat
parametrit siten, että tietyt, koko aineistoa koskevat tunnusluvut ovat
mallin tuottamassa aineistossa ja empiirisessä aineistossa mahdollisimman lähellä toisiaan.
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Koska mallimme on eläkejärjestelmän suhteen varsin monimutkainen, päädyimme soveltamaan jälkimmäistä tapaa. Mallissa on kaksi
vapaata parametria: parametri, joka määrää vapaa-ajan arvon suhteessa kulutukseen ja parametri, joka määrää kuinka paljon työntekijä arvostaa seuraavan periodin hyötyä suhteessa tämän periodin hyötyyn (subjektiivinen diskonttoaste). Näistä ensimmäinen vaikuttaa
ennen kaikkea keskimääräiseen työllisyysasteeseen ja jälkimmäinen
ikäkohtaiseen työllisyysprofiiliin. Valitsimme näiden parametrien
arvot siten, että mallin ikäryhmittäiset työllisten, työttömien ja eri
eläkelajeilla olevien osuudet ovat mahdollisimman lähellä vastaavia
osuuksia Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa. Eläkelajeista tarkasteltiin vanhuus- ja työttömyyseläkettä.
Mallista riippuen vapaita parametreja voi toki olla enemmänkin. Vapaiden parametrien määrään on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota.
Malli, joka selittää eläkkeelle siirtymiskäyttäytymistä lähes kokonaan muilla asioilla kuin eläkejärjestelmän säännöillä, ei ole kovin
kiinnostava lähtökohta eläkeuudistusten tarkasteluun. Siksi vapaiden
parametrien niukkuus on hyve.
Kuviossa 1 esitetään ikävuosikohtainen työllisyysaste ja eri eläkelajien suosio vuoden 2002 Työssäkäyntitilastossa. Kuviossa 2 esitetään
samat tiedot mallin tuottaman aineiston perusteella.
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Kuvio 1.		

Työllisyys, työttömyys ja eläkkeet työssäkäyntitilastossa
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Kuvio 2.		

Työllisyys, työttömyys ja eläkkeet mallissa
(ennen uudistusta)
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Omasta mielestämme mallimme selittää ehkä yllättävänkin hyvin
työllisyysasteen ja eri eläkelajien suhteelliset osuudet eri ikäryhmissä. Sekä empiirisessä että mallin tuottamassa aineistossa työllisyysaste alkaa laskea voimakkaasti ikävuoden 55 kohdalla, jolloin ns.
työttömyyseläkeputki (ennen uudistusta) alkoi. Samassa ikäluokassa
työttömyysaste alkaa nousta. Vanhuuseläkkeellä olevien osuudet ovat
varsin lähellä toisiaan mallin tuottamassa aineistossa ja empiirisessä
aineistossa.
On syytä vielä korostaa, että mallin kyky suurin piirtein replikoida
kuviossa 1 olevat profiilit ei perustu siihen, että olisimme sovittaneet
preferenssiparametrit kullekin ikäryhmälle erikseen: preferenssit eivät muutu iän myötä. Malli siis selittää eläkkeelle siirtymiskäyttäytymistä pääosin juuri erilaisten tulonsiirtojärjestelmien säännöillä. Tästä syystä uskomme, että mallimme on hyvä työkalu eläkeuudistuksen
vaikutusten arvioimiseksi.

9.3

Vuoden 2005 eläkeuudistus

Kehitimme mallimme vuoden 2005 eläkeuudistuksen arvioimiseksi.
Siksi tässä kappaleessa kuvaamme sitä, minkälaisia muutoksia eläkejärjestelmään tehtiin - keskittyen nimenomaan niihin uudistuksen
osiin, joilla on vaikutusta mallimme rakenteeseen.
Vuoden 2005 eläkeuudistuksen muutokset voi tyypitellä karkeasti
neljään alaluokkaan: i) työssä jatkamisen vs. eläkkeelle siirtymisen
kannustimiin kohdistuvat muutokset, ii) varhaiseläkeoikeuksia rajoittavat muutokset, iii) järjestelmää yksinkertaistavat/selkeyttävät
muutokset sekä iv) muut järjestelmää ”modernisoivat” muutokset.
Seuraavaksi käymme nämä kategoriat läpi yksitellen.
Kannustinmuutosten mallintaminen on mallilähestymistavan leipälaji, koska mallissa yksilöt käyttäytyvän kannustimien ohjaamana.
Todellisuudessa työssä jatkamisen ja eläkkeelle siirtymisen rahallista
suhdetta toisiinsa voidaan muuttaa muuttamalla i) ikää, jolloin vanhuuseläke voidaan nostaa, ii) ikää, jolloin vanhuuseläke voidaan nos-
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taa vähentämättömänä, iii) iän mukaan määräytyviä eläkkeiden ansaintaprosentteja ja iv) virallista eläkeikää aiemmin tai myöhemmin
eläkettään nostavien vähennys- tai lykkäyskorotuksia. Vuoden 2005
uudistuksen yhteydessä muutettiin näitä kaikkia tekijöitä. Tärkeimpiä
uudistuksia olivat 63–68 -vuotiaita koskevan ns. kannustinkarttuman
käyttöön otto, täyden vanhuuseläkeiän alarajan muutos 65:sta 63 ikävuoteen ja aikaisemmin käytössä olleen eläkkeen lykkäyskorotuksen
poistaminen (ikävälillä 65 ja 68).
Varhaiseläkeoikeuksia rajoittavia muutoksia eläkeuudistuksen yhteydessä tehtiin useita. Eläkelajeista lakkautettiin kaksi: työttömyyseläke ja yksilöllinen varhaiseläke, joka oli eräänlainen lievennetty
työkyvyttömyyseläke. Varhaiseläkkeiden ikärajoista nostettiin varhennetun vanhuuseläkkeen alkamisikää sekä työttömyyseläkeputken
alkamisikää. Yhden eläkelajin ehtojen kiristäminen purkautuu helposti ainakin osittain jollekin toiselle eläkelajille. Mallissamme sekä
varhennetun vanhuuseläkkeen ikärajan nosto että työttömyyseläkeputken kiristyminen – työttömyyseläkkeen lakkauttaminen ja jäljelle
jäävän työttömyysputken ikärajan nosto – voidaan ottaa hyvin huomioon sekä valintamahdollisuuksien kaventumisena että rahallisten
kannustimien muutoksena.
Työkyvyttömyyseläkkeeseen tai yksilölliseen varhaiseläkkeeseen
tehtyjä muutoksia sen sijaan emme mallittaneet. Työkyvyttömyyseläkkeet mallitimme yksinkertaistetusti olettamalla, että työntekijällä
on tietty iästä riippuva todennäköisyys, jolla hän joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle. Todennäköisyydet määritimme suoraan työttömyyseläkkeiden alkavuuden perusteella. Mallissa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ei siis riipu lainkaan taloudellisista kannusteista.
Tämä on mallia yksinkertaistava oletus.
Järjestelmää yksinkertaisti se, että eläkeoikeuksia ei enää lasketa työsuhteittain vaan vuosiansioiden perusteella. Ennen vuoden 2005 uudistusta eläkkeet laskettiin siten, että kustakin henkilön työsuhteesta
laskettiin eläkeoikeus kertomalla työsuhteen kesto, karttumaprosentti
sekä eläkkeen laskentaan käytettävä eläkepalkka keskenään. Eläkepalkka laskettiin työsuhteen kymmenen viimeisen vuoden palkasta.
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Kokonaiseläkeoikeus saatiin indeksoimalla eri työsuhteista ansaitut
eläkeoikeudet eläkkeelle siirtymisvuoteen ja laskemalla ne yhteen.
Lopulliseen eläkkeeseen päästäkseen tätä eläkeoikeutta piti vielä korottaa kaavalla, joka riippui henkilön ansiosidonnaisista työttömyysturvakuukausista. Eläkkeiden laskenta oli siis erittäin monimutkaista.
Uudistuksen jälkeen eläkeoikeudet lasketaan vuosittain kertomalla
vuosiansiot karttumaprosentilla. Samoin tehdään myös mahdollisten
työttömyysjaksojen suhteen.
Muita muutoksia olivat mm. indeksimuutokset sekä elinaikakertoimen käyttöön ottaminen. Indeksejä järjestelmässä käytetään sekä ansaittujen eläkeoikeuksien korottamiseen eläkkeelle siirtymishetkeen
sekä eläkkeiden vuosittaiseen tasokorjaukseen. Elinaikakertoimen
avulla otetaan huomioon se, että ihmisten elinajan ja sitä myötä myös
eläkkeiden maksuajan odotetaan yhä edelleen pitenevän. Elinaikakerroin leikkaa eläkkeiden tasoa tunnusluvulla, joka riippuu kunkin
ikäluokan eliniän odotteen pitenemisestä vertailuikäluokkaan verrattuna. Sekä indeksimuutoksilla että elinaikakertoimella on kannustinvaikutuksia, joten myös nämä elementit otetaan huomioon mallin
rakentamisessa.4
Yllä kuvattujen muutosten lisäksi uudistuksessa muutettiin myös
osa-aikaeläkettä koskevia säännöksiä. Osa-aikaeläkettä emme mallissa käsitelleet lainkaan, koska se oli merkitykseltään vähäisempi ja
olisi selvästi mutkistanut yksilön päätöksentekotilannetta.

9.4

Eläkeuudistuksen vaikutukset

Eläkeuudistuksen arvioiminen mallin avulla on periaatteessa hyvin
suoraviivaista: muutamme eläkejärjestelmän aineistoon sovitetussa
mallissa uudistusta vastaavasti ja katsomme, miten työntekijöiden
käyttäytyminen muuttuu. Käytännössä simuloimme ensin kaksi tuhatta erilaista palkkauraa ja määritämme mallin avulla niihin liittyvät
4
Uudistuksessa tehtiin muutoksia myös eläkkeen karttuma-aikoihin ja eläkkeen
karttumiseen palkattomilta jaksoilta. Myös nämä muutokset on mallissa suurelta osin
huomioitu.
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työntarjonta- ja eläkkeelle siirtymispäätökset vanhan eläkejärjestelmän aikana. Sen jälkeen muutamme mallissa eläkejärjestelmän sääntöjä ja katsomme, millaisia työntarjonta- ja eläkkeelle siirtymispäätöksiä yksilömme tekisivät täsmälleen samoilla palkkaurilla.
Seuraavassa käymme lyhyesti läpi eräitä eläkeuudistusta koskevia tuloksiamme. Tavoitteemme tässä on lähinnä havainnollistaa erilaisia
tapoja analysoida mallin tuottamaa aineistoa. Lisää tuloksia löytyy
alkuperäisestä raportistamme (Hakola ja Määttänen, 2007).
Taulukkoon 2 on kerätty keskimääräiseen tai tyypilliseen eläkkeelle
siirtymisikään liittyviä tunnuslukuja. Toinen sarake kertoo Eläketurvakeskuksen raportoimat arvot vuoden 2004 yksityisen sektorin eläkkeelle siirtymisiän keskiarvosta, mediaanista sekä kahdesta odotteesta (ETK, 2006). Kolmannessa sarakkeessa olevat luvut on laskettu
aineistosta, jonka malli tuottaa vanhan eläkejärjestelmän säännöillä.
Lukujen sarakkeissa kaksi ja kolme tulisi olla lähellä toisiaan, jotta malli kuvaisi hyvin todellisuutta. Neljännessä sarakkeessa olevat
luvut on laskettu aineistosta, jonka malli tuottaa uuden eläkejärjestelmän säännöillä. Uudistusta arvioidessamme vertaamme siis sarakkeita kolme ja neljä.
Taulukko 1.

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä
ETK

Keskiarvo
Mediaani
Odote 25 vuotta
Odote 50 vuotta

58,1
60,1
59,4
61,4

Malli, ennen
uudistusta
59,9
61,0
59,9
61,6

Malli, uudistuksen
jälkeen
60,6
63,0
60,6
62,3

Mallissa eläkkeelle siirtymisikää kuvaavat tunnusluvut ovat jonkin
verran todellisia lukuja korkeampia. Todellisuudessa keskimääräiseen eläkkeelle siirtymisikään vaikuttavat voimakkaasti nuorten työkyvyttömyyseläkkeet, jotka mallissa oli rajattu pois, koska työkyvyttömyyseläkkeet katsottiin yksinkertaisuuden vuoksi alkaviksi vasta
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35 ikävuodesta.5 Toinen ilmeinen syy eroihin näissä tunnusluvuissa
tulee siitä, että mallissamme ikää mitataan vain vuoden tarkkuudella, kun taas Eläketurvakeskuksen laskelmissa ikää mitataan päivän
tarkkuudella.
Vertaamalla kahta viimeistä saraketta nähdään, että mallimme ennustaa eläkeuudistuksen nostavan keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää ja eläkkeelle siirtymisiän odotteita pitkällä aikavälillä noin
kahdeksalla ja puolella kuukaudella (0,7 vuodella). Mediaanieläkeikä kuitenkin nousee selvästi enemmän eli tasan kahdella vuodella.
Mediaanieläkeiän nousu keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää selvästi enemmän viittaa siihen, että uudistus muuttaa eläkkeelle siirtymisiän jakaumaa oleellisesti. Kuviossa 3 on esitetty eläkkeellesiirtymiset iän mukaan mallin tuottamassa aineistossa. Ennen ikävuotta
60 tapahtuva eläkkeelle siirtyminen perustuu mallissa vain työkyvyttömyyseläkkeeseen.6 Vanhoilla säännöillä eniten eläkkeelle siirtyjiä
oli työttömyyseläkkeen alaikärajan kohdalla – ikävuodessa 60 – kun
taas uudistuksen jälkeen eläkkeelle siirtyjiä on eniten kolme vuotta vanhempien ikäryhmässä eli normaalissa vanhuuseläkeiässä (63
vuotta).
Eläkkeelle siirtymisikä ei ole ainakaan koko julkisen talouden kannalta välttämättä kaikkein mielekkäin yksittäinen tunnusluku. Työmarkkinoilta nimittäin siirrytään pois usein ennen varsinaista eläkkeelle siirtymistä. Tämä johtuu sosiaaliturvajärjestelmästämme, joka
mahdollistaa sen, että ihminen saa ensin pitkään ansiosidonnaista
työttömyyskorvausta ja siirtyy eläkkeelle vasta sen jälkeen.

5
Alkavuus ennen tätä on toki pientä, mutta hyvin nuorena alkaneiden
eläkkeiden vaikutus keskiarvoon on luonnollisesti huomattava. Keskiarvo poikkeaakin
tunnusluvuistamme selvästi eniten.
6
Ikävuosittainen todennäköisyys joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on mallissa
vakio (siis sama sekä vanhojen että uusien sääntöjen vallitessa). Työkyvyttömyyseläkeläisten
määrä kasvaa silti uudistuksen seurauksen hieman ikävuoden 55 jälkeen. Tämä johtuu siitä,
että osa niistä, jotka vanhassa järjestelmässä poistuvat työelämästä työttömyyseläkeputken
kautta, jatkavat uudessa järjestelmässä pitempään työelämässä ja altistuvat sen vuoksi
riskille joutua myöhemmin työkyvyttömyyseläkkeelle.
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Kuvio 3.		

Eläkkeelle siirtymisikien jakaumat ennen ja
jälkeen eläkeuudistuksen
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Keskimääräistä työmarkkinoilta poistumisikää ei seurata systemaattisesti, koska käytännössä on vaikea sanoa, onko ihminen poistunut
lopullisesti työmarkkinoilta vai ei.7 Mallin tuottamassa aineistossa
työmarkkinoilta poistumisikä on helppo määrittää: se on ensimmäinen ikävuosi, jonka jälkeen ihminen ei enää palaa työelämään. Mallissa keskimääräinen työmarkkinoilta poistumisikä on ennen eläkeuudistusta 59,1 vuotta, eli noin vajaan vuoden matalampi kuin keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä (59,9 vuotta). Eläkeuudistuksen
vaikutus keskimääräiseen eläkkeelle siirtymisikään ja keskimääräiseen työmarkkinoilta poistumisikään on mallin perusteella kuitenkin
samaa luokkaa. Uudistus siis nostaa myös keskimääräistä työmarkkinoilta poistumisikää noin kahdeksalla kuukaudella.
Yksi mallin vahvuuksista on se, että voimme tarkastella osittaisuudistusten vaikutuksia. Osittaisuudistusten arvioiminen auttaa
ymmärtämään mitä kautta koko eläkeuudistuksen työntarjontavaikutukset syntyvät.
7
Työttömyysturvaa saavilla on aina työnhakuvelvoite. Näin oli periaatteessa myös
työttömyyseläkeläisillä. Käytännössä tilanne voi tietysti olla toinen.
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Kuviossa 4 kokonaisuudistus on jaettu kahteen osa-uudistukseen.
Kuvion ensimmäinen palkki kuvaa työmarkkinoilta siirtymistä vanhassa järjestelmässä ja toinen palkki uudessa järjestelmässä. Kolmas
palkki kuvaa työmarkkinoilta poistumista sellaisessa eläkejärjestelmässä, joka ikärajoiltaan vastaa uutta eläkejärjestelmää, mutta jossa
ei ole työuran loppupään karttumakorotuksia ja jossa on säilytetty
vanhan järjestelmän lykkäyskorotukset ja varhennusvähennykset.
Neljännen palkin kuvaamassa järjestelmässä karttumat, lykkäyskorotukset ja varhennusvähennykset ovat uuden järjestelmän mukaiset,
mutta varhaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on edelleen 60 vuotta (62
sijaan) ja työttömyysputken alaikäraja on 55 vuotta (57 sijaan). Tässä on siis tehty vain puhtaita kannustinmuutoksia. Viimeinen piikki
eläkkeelle siirtymisessä ikävuoden 69 kohdalla selittyy sillä, että oletamme mallissa, että kaikki siirtyvät eläkkeelle viimeistään silloin.
Kuvio 4.		

Työmarkkinoilta poistumisiän jakaumat
- osauudistukset
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Kuviosta nähdään esimerkiksi, että uudistuksen aikaansaama työurien pidentyminen ikävuosien 55 ja 56 kohdalla selittyy käytännössä
kokonaan ikärajamuutoksilla (tarkemmin sanottuna työttömyysputken alaikärajan nousulla). Työmarkkinoilta poistuvien yksilöiden
lukumäärä on näinä ikävuosina sama kokonaisuudistuksen jälkeen
(toinen palkki) ja järjestelmässä, jossa on muutettu vanhaan järjestelmään nähden vain ikärajoja (kolmas palkki).
Kaikkein huomiota herättävin seikka kuviossa on se, että ilman uudistukseen liittyneitä ikärajamuutoksia ylivoimaisesti yleisin työmarkkinoista poistumisikä olisi 61, kun se kokonaisuudistuksen jälkeen on 63. Tämä selittyy pääosin sillä, että uudistuksen jälkeen vähentämättömän vanhuuseläkkeen saa jo 63-vuotiaana, kun sen aikaisemmin sai vasta 65-vuotiaana. Laskemme varhennusvähennyksen
kannustinmuutokseksi. Sen vuoksi oletamme, että neljännen palkin
kuvaamassa eläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeelle on edelleen mahdollista jäädä jo 60-vuotiaana, mutta että varhennusvähennys määräytyy uuteen järjestelmään kuuluvan 63 vuoden eläkeiän mukaan.
Neljännen palkin kuvaamassa järjestelmässä 61-vuotiaana eläkkeelle
siirtyvän varhennusvähennys lasketaan siis vain kahden varhennusvuoden perusteella. Tämä tekee varhaisesta vanhuuseläkkeelle siirtymisestä suhteellisen houkuttelevaa.
Toista ja kolmatta palkkia vertaamalla voidaan päätellä yleisemmin,
että ilman puhtaita kannustinmuutoksia (eli vanhoilla karttumilla,
varhennusvähennyksillä ja lykkäyskorotuksilla), työelämästä poistuttaisiin myöhemmin kuin mitä kokonaisuudistuksen jälkeen tapahtuu.
Työelämästä pois jääminen olisi vanhoilla karttumilla vähäisempää
erityisesti ikävuosina 63 ja 64. Eläkeuudistuksessa tehdyt kannustinmuutokset siis vaikuttavat eläkkeelle siirtymistä aikaistavasti.
Tämä kannustinmuutoksia koskeva tulos saattaa vaikuttaa yllättävältä: uudessa järjestelmässähän yritetään paljon mainostetun kannustinkarttuman avulla kannustaa työssä pysymiseen ikävuosina
63–68. Tuloksemme selittyy sillä, että vanhassa järjestelmässä oli
jo suhteellisen hyvät kannustimet eläkkeelle siirtymisen lykkäämiseen ja eläkeuudistuksessa osaa näistä kannustimista heikennettiin.
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Vähentämättömän vanhuuseläkkeen ikärajan laskemisen lisäksi uudistuksessa esimerkiksi laskettiin eläkkeiden karttumaprosenttia
60- ja 61 -vuotiaille ja poistettiin 7,2 prosentin vuotuinen lykkäyskorotus niille, jotka lykkäsivät vanhuuseläkkeen nostamista 65-vuodesta eteenpäin. Mallin perusteella nämä uudistukset heikentävät työssä
jatkamisen kannusteita enemmän kuin kannustinkarttumat niitä parantavat. 8
Koska simuloimme työurat ennen ja jälkeen uudistuksen täsmälleen
samoilla palkkaurilla, voimme tarkastella eläkeuudistuksen vaikutuksia myös yksilötasolla. Näin tehdään taulukossa 2, jossa on ristiintaulukoitu yksilöiden vuosittainen työmarkkina-asema ennen ja
jälkeen uudistuksen (2000 yksilöä ikävuosina 25–68, eli yhteensä
88 000 vuotta).
Taulukko 2.

Työmarkkinatila
vanhoin säännöin
Työllinen
Työtön
Työttömyyseläkkeellä
Työkyvytön
Vanhuuseläkkeellä
Yhteensä

Työmarkkinatilojen lukumäärät vanhoin ja uusin
eläkesäännöin
Työmarkkinatila uusin säännöin
Työllinen
58 647
2 012
526
0
310
61 585

Työtön
1 437
6 913
1 066
5
76
9 497

Työkyvytön
0
55
121
6 367
4
6 547

Vanhuuseläkkeellä
433
193
610
1 253
7 882
10 371

Yhteensä
60 517
9 263
2 323
7 625
8 272
88 000

Valtaosa kaikista yksilöiden vuotuisista valinnoista pysyy eläkeuudistuksesta huolimatta ennallaan. Tämä näkyy siinä, että suurin osa
henkilötyövuosista on taulukon diagonaalilla. 58 647 vuotta 88 000
vuodesta vietetään työllisinä kumminkin säännöin. Suurin osa siirtymistä tapahtuu työttömyyden ja työllisyyden välillä: 1437 tapauksessa tietty mallimaailmassa elävä yksilö valitsi uudistuksen seurauksena työttömyyden työllisyyden sijaan ja 2012 tapauksessa tietty yksilö
valitsi uudistuksen seurauksena työllisyyden työttömyyden sijaan.
8
Mallimme ottaa huomioon vain sen, mitä tapahtui kannustimien rahalliselle
arvolle. Nykyinen kannustinjärjestelmä voi toki olla helpompi ymmärtää ja eläkeuudistus
saattoi tehdä työssä jatkamisen kannustimia tunnetuimmiksi. Näitä vaikutuksia mallimme ei
luonnollisestikaan ota huomioon.
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Koska työttömyyseläke lakkautettiin, työttömyyseläke on mahdollinen ainoastaan vanhassa järjestelmässä. Taulukko kertoo, että vajaa
puolet (1066 vuotta) kaikista 2323 työttömyyseläkkeellä vietetystä
vuodesta vietetään uudessa järjestelmässä työttömänä, mutta merkittävä osa myös työllisenä ja vanhuuseläkkeellä. Siirtymät työkyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle johtuvat lähinnä siitä, että uudistuksen jälkeen työkyvyttömyyseläkkeet muunnetaan vanhuuseläkkeiksi aiempaa aikaisemmin. Niiden osalta ei ole kyse varsinaisesta
käyttäytymismuutoksesta.

9.5

Lopuksi

Olemme kuvanneet stokastisen elinkaarimallin käyttöä vuoden 2005
eläkeuudistuksen arvioimisessa. Malli tuotti arvion uudistuksen kokonaisvaikutuksesta työntarjontaan ja auttoi meitä ymmärtämään,
miten uudistuksen eri osat vaikuttavat. Yksilötason käyttäytymistä
kuvaava rakenteellinen malli on mielestämme hyvä työkalu myös
mahdollisten tulevien eläkeuudistusten arvioimiseen silloin, kun halutaan pohtia uudistusten vaikutusta työssä jatkamisen kannustimiin
eri tulotasoilla, keskimääräiseen eläkkeelle siirtymisikään tai tulonjakoon. Rakenteellisen mallin vahvuuksia aineistotarkasteluun verrattuna ovat mahdollisuus i) arvioida uudistuksen vaikutuksia ennen
uudistuksien toteuttamista, ii) purkaa kokonaisuudistus osittaisuudistuksiksi sekä iii) eristää kannustinvaikutukset muista vaikutuksista.
Mallitarkastelu ei kuitenkaan korvaa empiiristä aineistotarkastelua,
koska mallit nojautuvat yksinkertaistuksiin ja oletuksiin, joiden paikkansapitävyyttä on mahdotonta täysin tyydyttävästi testata. Mallituloksia ei myöskään pidä ymmärtää ennusteina siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, koska yksi mallin tarkoitus on nimenomaan eristää
muiden asioiden kuin tarkastelun kohteena olevien politiikkamuutosten vaikutukset pois. Esimerkiksi tuleva eläkkeelle siirtymiskäyttäytyminen saattaa hyvin riippua enemmän työvoiman kysyntään vaikuttavista asioista kuin eläkejärjestelmään tehdyistä muutoksista.
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Vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutuksia on aikaisemmin arvioitu myös uudistusta edeltävien aineistojen avulla (Takala ja Uusitalo,
2002; Hakola, 2002), kyselytutkimuksella (Tuominen ja Pelkonen
2004; Tuominen, 2004; Pelkonen, 2005), esimerkkilaskelmin (Börsch-Supan, 2005) sekä aineistoseurannalla (ETK, 2006). Tulokset
eivät yleensä ole suoraan vertailukelpoisia omiemme kanssa, mutta
useat johtopäätökset ovat samansuuntaisia mallistamme saatujen tulosten kanssa. Esimerkiksi molemmissa uudistusta edeltäviin aineistoihin perustuvissa tarkasteluissa pääteltiin, että uudistuksen suurimmat vaikutukset seuraavat työttömyysputken ikärajan nostamisesta.
Myös meidän tulostemme mukaan työttömyysputken ikärajan nostaminen selittää suuren osan eläkeuudistuksen aikaansaamasta työntarjonnan lisäyksestä.
Lassilan ja Valkosen (2005) limittäisten sukupolvien mallilla tekemä
tutkimus on metodologisesti kaikkein lähimpänä omaa tutkimustamme. Heidän arvionsa mukaan keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä
lykkääntyy uudistuksen seurauksena vajaat kaksi vuotta, eli noin
vuoden enemmän kuin meidän mallissamme. Tälle erolle meidän ja
Lassilan ja Valkosen tulosten välillä on ainakin kaksi ilmeistä syytä.
Ensinnäkin, Lassilan ja Valkosen yleisen tasapainon mallissa eläkeuudistus lisää työntarjontaa myös laskemalla työeläkemaksua (tai
lieventämällä sen tulevaa nousua). Tätä vaikutusta meidän mallimme ei ota huomioon, koska se on osittaistasapainomalli. Toinen, ja
uskoaksemme tärkeämpi syy liittyy siihen, että Lassilan ja Valkosen
mallissa on kussakin viisivuotisikäryhmässä vain kolme erilaisessa
taloudellisessa tilanteessa olevaa yksilöä. Sen vuoksi heidän mallinsa
ei taivu luontevasti hyvin varhaisen tai hyvin myöhäisen eläkkeelle
siirtymisen mallittamiseen, eikä se siten välttämättä ota huomioon
eläkkeelle siirtymisikien jakaumassa tapahtuvaa muutosta. Meidän
tulostemme mukaan eläkkeelle siirtymisikien jakauma muuttuu
oleellisesti eläkeuudistuksen seurauksena.
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LUKU 10
ILMASTOPOLITIIKAN
EPÄVARMUUKSIEN JA VALINTOJEN
MALLINTAMISESTA
Juha Honkatukia
juha.honkatukia@vatt.fi
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

10.1 Johdanto
Ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävän politiikan valmistelu on
hyvä esimerkki tilanteesta, jossa sekä ongelman että sen ratkaisujen
analyysissä joudutaan nojautumaan tulevaisuudesta tehtäviin mallisimulaatioihin. Ilmastonmuutoksen vaikutuksien arvioinnissa käytetään ilmastoa kuvaavia malleja, joiden perusteella näyttää selvältä,
että ilmastonmuutos aiheuttaa peruuttamattomia vaikutuksia. Vaikka
vaikutukset ovat kaukana tulevaisuudessa, ilmastonmuutoksen hillintään olisi mallianalyysien mukaan ryhdyttävä jo nyt, jotta lämpenemiseen ehdittäisiin vaikuttaa. Ilmastonmuutoksen torjunnan vaatimia
toimia on niitäkin analysoitu erilaisilla, ennen kaikkea taloudellisilla ja teknologiaa kuvaavilla, malleilla. Mallien avulla on kartoitettu
toimia, joilla kasvihuonekaasujen päästöjä pystyttäisiin rajoittamaan
kustannustehokkaasti. Globaalilla tasolla on käytetty myös nämä näkökohdat yhdistäviä hybridimalleja, joilla on pyritty tarkastelemaan
päästöjen rajoitustoimien optimaalista mitoitusta ja ajoitusta. Tällaisesta analyysistä tunnetuin esimerkki on Sternin raportti (Stern 2007).
Yksittäisen maan tai maaryhmän kannalta ilmastopolitiikan analyysi
keskittyy kuitenkin enemmän tarvittaviin toimiin annetulla tavoitetasolla kuin globaalisti optimaalisen ilmastopolitiikan pohtimiseen.
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EU on omaksunut ilmastopolitiikassa lähtökohdakseen sen, että
päästöt on pyrittävä rajoittamaan tasolle, jolla ilmaston lämpeneminen jäisi vielä ”turvalliselle” tasolle. EU:n ajama päästötavoite pitäisi
lämpenemisen kahden asteen rajoissa, jolloin ilmastomallien mukaan
katastrofien mahdollisuus jää vielä pieneksi. Tästä lähtökohdasta
voidaan arvioida, kuinka paljon päästöjä pitäisi globaalisti rajoittaa.
EU on omaksi osuudekseen globaalista rajoitusurakasta omaksunut
-20 prosentia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja enemmänkin, mikäli globaali ilmastosopimus todella syntyy. Yksittäisen
EU-maan lähtökohdat määräytyvät tämän tavoitteen ja EU:n valmisteilla olevan sisäisen taakanjaon perusteella. Niihin sisältyy useita
avoimia kysymyksiä, joilla voi olla suuri vaikutus kansantalouteen.
Osa tällaisista epävarmuuksista liittyy toimintaympäristöön, jolloin
ne eivät ole omin politiikkatoimin kontrolloitavissa, vaan saattaavat
päinvastoin vaikuttaa kotimaisen politiikan mitoitukseen. Osa epävarmuuksista on aitoja valintatilanteita – tavoitteisiin voidaan päästä
erilaisilla toimenpiteiden yhdistelmillä, joiden kustannukset saattavat erota toisistaan paljonkin. Talouden sopeutumiskyky asettaa sekin kotimaisille toimille omat rajoitteensa.
Ilmastopolitiikan taloudellisten vaikutusten arvioinnin tekee haastavaksi erilaisten politiikkavaihtoehtojen ja muiden reunaehtojen suuri
määrä. Ilmastopolitiikan taloudellisessa mallintamisessa on käytetty
ennen kaikkea laskennallisia yleisen tasapainon malleja. Näille malleille on ominaista se, että ne käsittelevät koko kansantaloutta – usein
myös maailmantaloutta - usein hyvinkin yksityiskohtaisella toimialatasolla ja että ne perustavat talouden käyttäytymisen kuvauksen
mikrotalousteoriaan. Laskennallisuus merkitsee sitä, että malleilla
voidaan käsitellä kaikkia niitä riippuvuuksia, joita talouden eri sektoreiden välillä on. Tällaisella lähestymistavalla on mahdollista tutkia erilaisten politiikkavaihtoehtojen vaikutuksia systemaattisella ja
konsistentilla tavalla ottaen samalla huomioon toimintaympäristöön
liittyviä epävarmuuksia. Laskennalliset yleisen tasapainon mallit
ovat olleet käytössä niin Sternin raportissa, EU:n komission omissa
arvioissa EU:n ilmastopaketin vaikutuksista, kuin suomalaisissa tutkimuksissa ilmastopolitiikan eri vaihtoehtojen vaikutuksista.
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Ilmastopolitiikkaan liittyy yksityiskohtaiselle teknologiatasolle meneviä kysymyksiä, joilla on suuri vaikutus myöskin talouden makrotasolla. Niinpä yksittäisiä maita käsittelevissä malleissa on usein
pyritty tuomaan esille maan erityispiirteitä varsin detaljoidusti. Koska mahdollisista ohjauskeinoista monet ovat talodellisia, verojärjestelmän kuvaaminen on myös monien mallien tyypillinen piirre. Ohjauskeinoihin liittyvät hyvinvointikustannukset tai –hyödyt vaativat
nekin osaltaan suurta yksityiskohtaisuuden tasoa. Hyvinvointikustannusten analyysissä keskitytään usein ohjauskeinojen vaikutuksiin,
joskus myös alueellisesti tai tulonjaon kannalta. Sukupolvien välisiä
vaikutuksiakin on analysoitu, mutta ehkä kuitenkin useammin globaalissa kehyksessä. Vaikka kansallisia malleja on linkitetty ilmastonmuutoksen vaikutuksia kuvaaviin malleihin, yksittäisen maan ja
ilmaston välinen feedback ei ole merkittävä muiden kuin suurimpien
maiden osalta. Siksi ilmastolinkkiä ei kansallisissa malleissa useinkaan hyödynnetä. Sen sijaan globaaleissa tasapainomalleissa painopiste on usein kauppavaikutuksissa tai ilmaston ja talouden linkeissä,
ja niissä talouden rakennekuvauksen yksityiskohtaisuuden tasosta on
useimmiten tingitty.
Suomessa ilmastopolitiikan arviointiin käytetyt tasapainomallit ovat
keskittyneet toimialojen ja teknologian suomalaisten erityispiirteiden
riittävän tarkkaan kuvaamiseen. Energia- ja ilmastostrategian kansantaloudellisten vaikutusten arviointiin käytetyissä EV-hybridimallissa
(Forsström ja Honkatukia 2002) ja VATTAGE-mallissa (Honkatukia
2008c) on kuvattu energiaintensiivisen teollisuuden tärkeimmät tuotantolinjat prosessikohtaisesti ja EV-malliin on myös integroitu energiasektorin tuotantomuotokohtainen tarkastelu. Malleihin on myös
kuvattu Suomen verojärjestelmä, mikä on tärkeää erilaisten ohjauskeinoyhdistelmien analyysin kannalta. Se, että mallien tulisi kyetä
kuvaamaan realistisesti talouden rakennetta ja sen kykyä sopeutua ilmastopolitiikan muutoksiin, asettaa niille tiettyjä vaatimuksia. Ehkä
keskeiset vaatimukset ovat toisaalta se, että mallien tulee kuvata kuluttajien käyttäytyminen siten, että hyvinvointianalyysi on mahdollista.
Toiseksi, mallien täytyy kyetä käsittelemään keskeisiä tuotantoprosesseja vähintäänkin toimialatasolla, mikä tarkoittaa, että niiden on
oltava perinteisiä makromalleja yksityiskohtaisempia. Myös Suomen
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kansantalouden suhteellinen avoimuus kansainväliselle kaupalle
asettaa omia lisävaatimuksiaan. Painotus malleissa on näistä syistä
rakenteellisten kysymysten analyysissä. Globaalimalleissa painotus
on usein toinen: niissä ilmastolinkit saavat enemmän huomiota talouden rakenteellisten yksityiskohtien kuvauksen jäädessä karkeammaksi.
Keskityn tässä luvussa eräisiin keskeisiin epävarmuuksiin, jotka potentiaalisesti voivat vaikuttaa ilmastopolitiikan kustannuksiin Suomessa osana EU:n ilmastopolitiikkaa, ja joiden vaikutusta ja suuruusluokkaa on pyritty mallianalyysin avulla kuvaamaan. Näistä tärkein
liittyy päästöoikeuksien hintaan EU:n päästökauppajärjestelmässä.
Se riippuu osaltaan EU:n omaksumasta päästörajoitteesta, osittain
siitä, miten EU:n päästökauppajärjestelmä kytketään muihin päästöjen rajoitustoimiin. Päästökauppaan liittyvät epävarmuudet ovat vain
osittain kotimaisin toimin kontrolloitavissa, mutta on selvää, että
niillä on suuri vaikutus ilmastopolitiikan kustannuksiin Suomessa.
Kotimaisten toimien vaikutukset puolestaan riippuvat ennen kaikkea
talouden sopeutumiskyvystä. Sopeutumiskyvystä käsittelen kahta
osa-aluetta, työmarkkinoiden osuutta ja valtiontalouden kestävyyttä.
Lopuksi tarkastelen ohjaustoimien ajoitukseen ja politiikan aikakonsistenssiin liittyviä kysymyksiä.

10.2 Toimintaympäristöön liittyvät epävarmuudet
(päästöoikeuden hinta)
Päästöoikeuksien hinta on keskeinen tekijä ilmastopolitiikan ohjaavuuden ja siitä aiheutuvien kansantaloudellisten kustannusten takana. Päästöoikeuksien hintaan vaikuttavat toisaalta päästöjen rajoitustavoite ja toisaalta se, kuinka laajaa päästökauppaan osallistuminen
on – laajoilla markkinoilla on enemmän kustannustehokkaita vähennysmahdollisuuksia, minkä pitäisi laskea päästöoikeuksien hintaa.
Päästömarkkinat voivat myös kytkeytyä muihin markkinoihin, jolloin niiden alhaisempi kustannustaso saattaa laskea päästöoikeuksien
hintaa. Esimerkki tällaisesta päästökaupan ja muiden markkinoiden
kytkennästä on EU:n päästömarkkinoiden ja joustomekanismien
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avulla tuotettujen päästövähenemien markkinoiden kytkeminen, jonka on arvioitu laskevan päästöoikeuksien hintaa EU:ssa selvästi.
EU:n komissio esitti keväällä 2007 tiedonannon, jonka lähtökohtana
oli nykyisen päästökauppajärjestelmän avulla toteutettava päästöjen
rajoittaminen, johon voisivat rajoitetussa määrin liittyä myös puhtaan
kehityksen mekanismin (CDM) avulla kehitysmaissa toteutettavat
toimet. Käytännössä CDM:n avulla voitaisiin tuottaa päästövähenemiä, jotka vähentäisivät tarvetta päästöjen vähentämiseen Euroopassa
itsessään. Komission arvion mukaan CDM-mekanismilla tuotettavat
vähenemät olisivat selvästi halvempia kuin päästöjen rajoittaminen
EU:n alueella. Komissio esitti tiedonannon yhteydessä myös arvion
siitä, mitä päästöjen rajoittaminen maksaisi erilaisilla tavoitetasoilla.
Tiedonannon perusteella on selvää, että päästöoikeuden hinta EU:ssa
riippuu siitä, missä määrin ja minkä hintaisia päästövähenemiä CDMmekanismin avulla voitaisiin toteuttaa. Laskelmissa päästöjen rajoittamista arvioitiin useassa eri päästöjen rajoittamisvaihtoehdossa,
joissa koko EU:n päästöjä rajoitettaisiin vuoteen 2020 mennessä 20
tai 30 prosenttia. Tavoitteen lisäksi tehtiin useita eri oletuksia muun
maailman ilmastopolitiikasta sekä käytössä olevista ohjauskeinoista.
Laskelmien keskeiset tulokset kansantuotteen muutoksesta on raportoitu taulukossa 1. Komission arvion mukaan päästöjen yksipuolinen
rajoittaminen 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta laskisi EU:n kansantuotetta 1,4 prosentilla talouden perusuraan verrattuna (siis tasosta, jolla talous muuten olisi). Jos käytössä olisi CDM-mekanismin
mukainen mahdollisuus toteuttaa päästöjen vähentämistä myös kehitysmaissa, päästöoikeuksien hinta laskisi 44 eurosta hiilidioksitonnilta 30 euroon, ja tällöin ilmastopolitiikan kustannukset laskisivat
0,3 prosenttiin vuoden 2020 kansantuotteesta. Tiukemmalla päästötavoitteella kansantuotteen lasku olisi selvästi suurempi, mutta CDM
auttaisi tässäkin tapauksessa alentamaan yksipuolisen sitoutumisen
kustannuksia. Muiden teollisuusmaiden osallistuminen päästökauppa- ja CDM-järjestelmään ei tiedonannon mukaan enää välttämättä
laskisi kustannustasoa, koska se johtaisi kilpailuun CDM-hankkeista,
mikä nostaisi hankkeiden tuottamien, päästöoikeuksiin rinnastettavien päästövähenemien hintatasoa.
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Komission tiedonanto käsitteli kustannuksia koko EU:n tasolla. Valtiovarainministeriön Talouden strategia 2007 – julkaisua varten tehdyssä tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan, mitä samoista lähtökohdista tapahtuva päästöjen vähentäminen maksaisi Suomessa. Arvio
tehtiin EV-mallilla, joka on hybridimalli yhdistäen energiasektorin
yksityiskohtaisen teknologialähtöisen kuvauksen muita toimialoja
ja makrotaloutta kuvaavaan yleisen tasapainon malliin (Forsström
ja Honkatukia 2002), ja sen lähtökohtana oli Kansallista ilmasto- ja
energiastrategiaa varten tehty arvio Suomelle ilmastopolitiikan vaikutuksista vuonna 2025.
Taulukko 1.

Päästöjen rajoittamisen vaikutukset kansantuotteeseen vuonna 2025

Päästöjen rajoittamisen vaikutukset kansantuotteeseen

-2,3
-3,5

Yksipuolinen -30 %, CDM

-0,3
-0,8

Yksipuolinen -30 %

-1,4
-2,3

Yksipuolinen -20 %, CDM

Yksipuolinen -20 %
Komission arvio (2020) EU:lle keskimäärin
Vaikutukset Suomessa (EV-malli)

-0,9
-1,1

Kuten taulukosta 1 on nähtävissä, riippuvat päästökaupan vaikutukset kansantalouteen
voimakkaasti siitä, ovatko CDM-mekanismin tuottamat päästövähenemät käytettävissä
vai eivät, ja lisäksi tietysti siitä, kuinka kalliita ne ovat. Jos päästöjen rajoittamiseen olisi käytettävissä hinnaltaan edullisia CDM-hankkeita, päästöjen yksipuolisen rajoittamisen
kustannukset jäisivät koko kansantalouden tasolla selvästi alemmiksi. Laskelmissa on oletettu CDM-hankkeiden kautta toteutettavien vähennysten hinnaksi komission laskelmissaan
käyttämä noin neljä euroa hiilidioksiditonnilta 20 prosentin vähennyksen ja yhdeksän euroa
hiilidioksiditonnilta 30 prosentin vähennyksen yhteydessä.
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Mallilla tehdyn arvion mukaan Suomen osalta päästöjen rajoittamisen vaikutukset ovat selvästi EU:n keskiarvoa suurempia. Kun
komission arvion mukaan päästöjen yksipuolinen rajoittaminen 20
prosentilla vuoden 1990 tasosta laskisi EU:n kansantuotetta 1,4 prosentilla, Suomessa vaikutus olisi yli kaksi prosenttia kansantuotteesta. EU:n arvioiden mukaan CDM-joustomekanismin käyttö laskisi
päästöoikeuksien hinnan 44 eurosta tonnilta 30 euroon, mikä pienentäisi kustannukset 0,3 prosenttiin EU-tasolla, kun vaikutus Suomessa
olisi pitkällä tähtäimelläkin 0,8 prosenttia. Vaikutukset olisivat siis
moninkertaiset EU:n keskiarvoon verrattuna.

10.3 Talouden sopeutumiskykyyn liittyvä epävarmuus
Ilmastopoliittinen ohjaus kohdistuu energian kulutukseen ja vaikuttaa siksi enemmän paljon energiaa käyttäviin toimintoihin kuin toimintoihin, jotka ovat intensiivisiä muiden tuotantopanosten suhteen.
Niinpä ilmastopolitiikka muuttaa talouden toimialojen suhteellisia
toimintaedellytyksiä riippuen siitä, kuinka energiaintensiivisiä ne
ovat ja kuinka paljon niiden toiminta riippuu fossiilisista poltto- ja
raaka-aineista.
Suomen taloudessa on ollut jo pitempään käynnissä rakennemuutos
energiavaltaisesta teollisuudesta työvoima- ja palveluvaltaisempaan
suuntaan. Ilmastopolitiikka kiihdyttää tätä rakennemuutosta. Rakennemuutokseen sopeutumisessa keskeiseksi nousevat siksi toimialarakenne ja työmarkkinoiden kyky sopeutua. Yleinen kustannustason
nousu pyrkii laskemaan reaalipalkkoja, mikä lisää työvoimavaltaisten
alojen mahdollisuuksia työllistää muualta taloudesta vapautuvaa työvoimaa. Työmarkkinoiden toiminnalla on siis sopeutumisessa tärkeä
rooli sekä palkkakehityksen että työvoiman liikkuvuuden kannalta.
Makrotasolla työmarkkinoiden toimintaa ja palkanasetantaa kuvataan usein luonnollisen työttömyysasteen (NAIRU) avulla. Reaalipalkkojen sopetumisen ajatellaan tällöin olevan jossain määrin viipeellistä. Ajan mittaan palkkataso kuitenkin sopeutuu, jolloin työllisyys joko palautuu tasapainokasvu-uralle tai – NAIRU-teorian erään
variantin mukaan – muutuneelle tasolle, mikäli rakennetyöttömyys
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pysyvästi muuttuu taloutta kohdanneiden muutosten seurauksena.
Suomen työmarkkinat ovat viime vuosina muuttuneet paljon, eikä
ole helppoa ennustaa, millaisiksi ne muuttuvat ensi vuosikymmenellä. Siksi työmarkkinoiden sopeutuminen on yksi suuria ilmastopolitiikankin kustannuksiin vaikuttavia epävarmuuksia.
Ilmastonpolitiikan yhteyttä työmarkkinoihin ja valtiontalouteen on
arvioitu dynaamisella VATTAGE-tasapainomallilla tehdyssä tutkimuksessa (VM (2007)). Mallilla voidaan tarkastella työmarkkinoiden ja investointien dynamiikkaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä samanaikaisesti. Tarkastelussa pyrittiin arvioimaan, millaiselle
sopeutumisuralle kansantalous joutuisi, jos EU toteuttaa samankaltaisen jäsenvaltioiden kokonaispäästöjä koskevan taakanjaon kuin
kaudella 2008–12, ja jos Suomelle asetetaan velvoitteeksi saavuttaa
20 prosenttia pienempi päästöjen määrä kuin vuonna 1990 vuoteen
2020 mennessä. Kuten edellisessä tarkastelussa, oletetaan tässäkin,
että ilmastotavoitteeseen pääsemiseksi käytetään vain energiaverotusta ja päästökauppaa. Energiaverojen korotusten oletetaan toteutuvan hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2008. Päästöoikeuden
hinnan oletetaan kohoavan vuoteen 2012 mennessä 25 euroon tonnilta ja vuoteen 2020 mennessä nousevan asteittain komission arviossaan käyttämään 44 euroon tonnilta. Päästökaupan alkujako on
laskelmassa ilmainen eikä siten tuota valtiolle tuloja. Päästöoikeuden
hinnan oletetaan siirtyvän lopputuotteiden hintaan siinä määrin kuin
se markkinoilla on mahdollista – tuotteiden, joiden kysyntä on joustavaa, hinta ei voi muuttua samassa määrin kuin joustamattomasti
kysyttyjen tuotteiden.
Kuviossa 1 on raportoitu päästöjen rajoittamisen kansantaloudellisia
vaikutuksia sillä oletuksella, että rakennetyöttömyys ei kasva. Keskeinen tulos tästä laskelmasta on se, että palkkamekanismi pyrkiikin
sopeuttamaan reaalipalkkoja siten, että työllisyys palautuisi taspainotasolleen. Työllisyys ei ehdi palautua pitkän aikavälin tasapainotasolle tilanteessa, jossa taloutta koskevia rajoituksia koko ajan kiristetään.
Kuviosta näkyy kylläkin, että jokaisen kiristyksen jälkeen työllisyyden toipuminen alkaa, mutta uudet rajoitukset sysäävät työllisyyden
taas uudelle sopeutumisuralle. Kansantuote laskee tässä tapauksessa
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kaikkiaan hieman yli prosentin vuoteen 2020 mennessä. Kuviosta näkyy myös, että kansantalouden säästämisaste laskisi työttömyyden
kasvun lisätessä menoja, mutta vuoteen 2020 mennessä toipuminen
olisi tältä osin käynnissä, tosin sillä varauksella, ettei päästörajoituksia edelleen kiristettäisi.
Kuvio 1.		

Päästöjen rajoittamisen kustannusten kehitys
vuosina 2007–2020, jos rakennetyöttömyys ei
kasva
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Kuviossa 2 tarkastellaan päästöjen rajoittamisen kustannusten kehitystä siinä tapauksessa, että rakennetyöttömyys kasvaa. Tällöin vaikutus työllisyyteen olisi lähes kaksi prosenttia vuoteen 2020 mennessä
ja kansantuotteeseen noin 1,8 prosenttia. Pääomakanta pienenisi noin
prosentin. Koko kansantalouden säästämisaste – säästämisen suhde
kansantuotteeseen – olisi jatkuvassa laskussa vielä vuonna 2020,
mikä saattaisi tarkoittaa lisäsopeutumispainetta valtiontalouteen.
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Kuvio 2.		

Päästöjen rajoittamisen kustannusten kehitys
vuosina 2007–2020, jos rakennetyöttömyys
kasvaa
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Kuvion 2 kuvaamassa tilanteessa talouden toimialarakenteeseen
kohdistuisi melkoisia muutospaineita, joita havainnollistaa kuvio 3.
Kuviossa on esitetty toimialarakenteen ero perusuran ja päästöjen
rajoittamisvaihtoehdon välillä vuonna 2020. Energiavaltaisen teollisuuden tuotanto pienenee varsin selvästi päästöjen rajoittamisen
seurauksena. Myös alkutuotanto kärsii, mutta kuitenkin suhteellisesti
vähemmän. Palvelujen tuotanto kykenee imemään osan vapautuvista
resursseista. Juuri tästä mahdollisuudesta riippuu se, kuinka hyvin talous sopeutuu teollisuuden voimakkaaseen rakennemuutokseen. On
varsin luultavaa, että sopeutuminen vaatii aktiivisia toimia esimerkiksi koulutuspolitiikassa.
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Kuvio 3.		

Tuotanto vuonna 2020 perusuraan verrattuna
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10.4 Valtiontalouden liikkumavaraan liittyvät
epävarmuudet
Muutokset työ- ja hyödykemarkkinoilla vaikuttavat myös valtiontalouden asemaan ja sen kykyyn tukea sopeutumista. Lyhyellä tähtäimellä valtion menot ovat yleensä toimineet suhdannekäänteitä tasoittavasti. Pitemmällä tähtäimellä talouden rakennemuutos voi kuitenkin heijastua myös valtiontalouden tasapainoon. Tällöin ei ole enää
itsestään selvää, että valtion toimin voitaisiin lievittää rakennemuutoksen kielteisiä vaikutuksia. Lisäksi näyttää siltä, että kansainvälisistä sopimuksista on koitumassa uusia rahoituspaineita, jotka nekin
osaltaan rasittavat valtiontaloutta.
Talouden strategia – julkaisua varten tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin sitä, kuinka ilmastopolitiikka voisi vaikuttaa valtiontalouden
asemaan. Ilmastopolitiikka vaikuttaa valtion tuloihin ennen kaikkea
energiaverotuksen kiristämisen kautta. Toisaalta valtion menot voivat
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lisääntyä työllisyyden laskiessa, ja yksityisen kulutuksen pieneneminen puolestaan voi laskea välillisten verojen tuottoa. Arviossa lähdetään siitä, että valtiontalous tasapainotetaan tuloverotuksen avulla
joko juoksevasti tai siten, että työllisyyden laskiessa sallitaan vajeen
tilapäisesti kasvaa.
Sillä, pyritäänkö budjetti tasapainottamaan välittömästi vai ei, on
vaikutusta ilmastopolitiikan kansantaloudellisiin kustannuksiin. Tätä
vaikutusta havainnollistetaan kuviossa 4, jossa tarkastellaan tasapainotetun (A) ja lyhyen tähtäimen vajetta sietävän budjettipolitiikan
(B) eroa. Jos vajeen annetaan kasvaa niin kauan kuin työttömyys on
tasapainotasoa korkeampi, lyhyellä tähtäimellä rajoitusten vaikutukset kansantuotteeseen jäävät selvästi pienemmiksi kuin tiukemman
budjettikurin tapauksessa. Pitkällä tähtäimellä alijäämää sietävä politiikka alkaa kuitenkin kasvattaa talouden kustannuksia sellaisessa
tilanteessa, jossa päästörajoitukset koko ajan kiristyvät ja jossa työttömyys kasvaa. Tällöin talous ei ehdi palautua kasvu-uralleen, jolloin
vajeista uhkaa tulla pysyviä etenkin siinä tapauksessa, että rakennetyöttömyys lisääntyy. Tällöin velanhoitokustannukset kasvavat jatkuvasti ja voivat alkaa rasittaa talouden kasvua.
Kuvio 4.		

Liikkumavara ja päästörajoitukset
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10.5 Ilmastopolitiikan ajoitukseen liittyvät
epävarmuudet
Globaalin ilmastopolitiikan ajoitusta koskevissa tutkimuksissa on
yleensä suositeltu päästöjen rajoittamista kiristäen asteittain (poikkeuksena Sternin raportti). Asteittaiseen kiristämiseen on monta syytä,
mutta ehkä keskeinen on se, että talouden koko ajan vaurastuessa
kyetään koko ajan suhteellisesti pienemmin ponnistuksin suurempiin
absoluuttisiin vähennyksiin. Liian aikaisilla toimilla kustannukset
ovat suhteellisesti suuremmat ja saattavat heikentää kykyä toimia
tulevaisuudessa. Niinpä ilmastopolitiikan ajoitus on yksi keskeisiä
vaikutuksiin liittyviä epävarmuuksia.
EU:n tavoite 20 prosentin vähennyksestä vuoteen 2020 mennessä
ei sisällä suuntalinjoja rajoitusten ajoituksesta. On kuitenkin selvää,
että ajoituksella on vaikutusta kustannuksiin. Jos päästöjä aletaan
rajoittamaan etupainotteisesti, eivät sen paremmin pääoma kuin työmarkkinatkaan välttämättä ehdi sopeutua, vaan tuotannon supistuminen jää ainoaksi vaihtoehdoksi. Tällöin syntyy uponneita kustannuksia, jotka lisäävät ilmastopolitiikan vaikutusta kansantalouteen. Mallilaskelmilla voidaan hyvin havainnollistaa tätä vaikutusta. Kuviossa
5 raportoidaan kaksi laskelmaa, joista toisessa oletetaan – epärealistisesti - voimakkaat vähennystoimet jo Kioton sopimusperiodilla. Voimakkaat toimet tarkoittaisivat päästöoikeuksien hinnan nousemista
noin 44 euroon hiilidioksiditonnilta jo vuodesta 2009 alkaen. Tällöin
kansantuote laskisi noin 2,3 prosenttia myös pitkällä aikavälillä, ja
työllisyys laskisi yli kolme prosenttia lyhyellä aikavälillä alkaen kuitenkin hitaasti toipua talouden rakenteen muuttuessa.
Toisessa kuviossa raportoiduista laskelmista oletetaan, että rajoitukset toteutetaan vähitellen siten, että ensin toteutetaan Kioton rajoitukset päästöoikeuksien hinnan noustessa noin 25 euroon vuonna 2009,
minkä jälkeen vuonna 2013 rajoituksia tiukennetaan, jolloin päästöoikeuden hinta nousisi 44 euroon. Kuviosta on helppo havaita, että
kansantuotteen lasku jää selvästi pienemmäksi pitkälläkin aikavälillä, mikäli rajoitukset kiristyvät vaiheittain. Toki tämän taustalla on
myös varsin erilainen päästöjen kokonaiskertymä – varhaisin toimin
päästöjä vähennetään myös absoluuttisesti enemmän.
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Kuvio 5.		

Välittömästi tiukentuvien ja vaiheittain tiukentuvien rajoitusten vaikutukset (VM 2007)
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Ilmastopolitiikan ajoitukseen liittyy myös politiikan aikakonsistenssin ongelma, jota on toistaiseksi käsitelty vain harvoissa soveltavissa
tutkimuksissa. Tällä hetkellä valmisteilla olevassa EU:n energia- ja
ilmastopoliittisen kokonaispaketissa asetetaan tavoitteita, ei vain
päästöjen rajoittamiselle, vaan myös uusiutuvan energian käytölle ja
energiansäästölle. Eri maiden lopullisia tavoitteita ei ole vielä lyöty
lukkoon, joten toistaiseksi on mahdollista tehdä vain suuntaa-antavia
arvioita. Suomen osalta lähdetään siitä, että primäärienergian kulutuksessa nostettaisiin uusiutuvan energian osuus noin 28 prosentista
38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi joudutaan vaikuttamaan uusiutuvan energian ja muiden energianlähteiden suhteelliseen hintaan myös taloudellisen ohjauksen
avulla. Tällöin nousee esiin kysymys politiikan aiheuttamasta ennakointivaikutuksesta – jos ohjauskeinot ovat etukäteen tiedossa, talous
reagoi niihin jo ennen kuin keinot otetaan käyttöön. Tällä voi ainakin
yksittäisten toimialojen kohdalla olla suuri merkitys.
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Kuviossa 6 on tarkasteltu metsäsektorin tuotannon muutosta tilanteessa, jossa puun energiakäyttöä edistettäisiin taloudellisin ohjauskeinoin (tässä tapauksessa verohelpotuksin). Kuvion perusteella on
selvää, että jos ohjauskeinoihin sitouduttaisiin uskottavasti, talouden
sopeutuminen pääsee käyntiin aiemmin kuin ilman taloudellisia ohjauskeinoja. Tällä voi olla suuri merkitys sellaisten toimien kannalta,
jotka vaativat pitkäikäisiä investointeja. Sitoutuminen ei kuitenkaan
välttämättä ole koko kansantalouden tasolla pelkästään hyvästä, koska on mahdollista, että investoinnit jäävät pienemmiksi ennakoinnin
vuoksi – jolloin vaikutus olisi sama kuin aikaisilla vähennystoimilla
– jos talouden rakenteellisessa sopeutumisessa on viipeitä. Toisaalta
voi ohjauskeinoja koskeva epävarmuuskin epäilemättä johtaa investointipäätösten siirtymiseen.
Kuvio 6.		

Puun energiakäytön tukien vaikutus metsätalouden tuotantoon (Honkatukia 2008b)
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10.6 Johtopäätökset
Ilmastopolitiikan valmistelun tekee haastavaksi siihen liittyvät monitasoiset epävarmuudet. Taloudellisten mallien avulla ei voida poistaa
tätä epävarmuutta, mutta sen vaikutuksia voidaan kuitenkin arvioida.
Tässä luvussa on näytetty esimerkkejä toimintaympäristöön, talouden
sopeutumiskykyyn ja politiikkatoimien ajoitukseen liittyvien epävarmuuksien tarkastelemisesta yleisen tasapainon mallien avulla.
Keskeisin ilmastopolitiikan kustannuksiin vaikuttava tekijä on
päästökaupassa syntyvä päästöoikeuksien hinta, joka riippuu paitsi
päästötavoitteesta, myös siitä, kuinka laajaksi päästömarkkinat muodostuvat sekä siitä, kytkeytyvätkö päästömarkkinat muiden joustomekanismien markkinoihin. Kotimaisin toimin näihin kysymyksiin
pystytään vaikuttamaan vain rajatusti, mutta ilmastopolitiikan kotimaiset kustannukset riippuvat niistä voimakkaasti. Mallianalyysin
perusteella on mahdollista ennakoida ilmastopolitiikan vaikutuksia
kansantalouteen päästöoikeuksien erilaisilla hintatasoilla. Talouden
sopeutumiskykyyn liittyy useita epävarmuustekijöitä, joista työmarkkinoiden toiminta on yksi keskeisistä. Tarkastelun perusteella
palkanmuodostuksella tulee olemaan tärkeä rooli. On vaikea ennakoida, kuinka siihen tulee vaikuttamaan ilmastopolitiikan aiheuttama
elinkustannusten nousu.
Ilmastopolitiikka voi vaikuttaa myös valtiontalouden liikkumavaraan.
Vaikka valtion menotalouden avulla voidaan lyhytaikaisten suhdannehäiriöiden yhteydessä laskea kansantaloudelle koituvia kustannuksia, on ilmastopolitiikan aiheuttama sopeutumispaine kuitenkin pysyvää. VATTAGE-mallilla tehtyjen simulointien perusteella näyttää
siltä, että ilmastopolitiikan aiheuttama valtion rahoitusaseman huononeminen voi muodostua lisätaakaksi jo muutamien vuosien kulessa. On kuitenkin huomattava, että arviossa on otettu huomioon vain
tuloverotuksen osuus valtion budjetin tasapainottamisessa eikä arvioon sisälly esimerkiksi tuottavuusohjelman tuottamaa säästöä.
Ilmastopoliittisten toimien ajoitus EU-tasolla on toistaiseksi monelta osin sopimatta. Ajoituksella on kuitenkin merkitystä
ilmastopolitiikan kustannuksiin. Päästörajoitteiden vähittäinen kiris172
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täminen voi olla kansantalouden kannalta järkevämpi ratkaisu kuin
kovin kireässä aikataulussa tapahtuva politiikka, johon liittyy esimerkiksi uponneiden kustannusten riski. Toisaalta ajoituksen selkeällä viestittämisellä on merkitystä tarvittavien toimien aloittamisen
kannalta ja epävarmuus ajoituksesta (ja itse toimista) saattaa siirtää
esimerkiksi investointeja tulevaisuuteen.
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LUKU 11
INNOVAATIOPOLITIIKKA
TALOUSTIETEELLISEN ARVIOINNIN
KOHTEENA
Otto Toivanen
otto.toivanen@helsinki.fi
HECER

11.1 Johdanto
Tarve eri politiikkalohkojen toimien arviointiin on kasvanut ja kasvanee jatkossa entisestään. Rinnakkain tämän kehityksen kanssa taloustieteilijät ovat kehittäneet politiikan arviointimenetelmiään vauhdilla viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Näitä menetelmiä on
enenevässä määrin otettu käyttöön sekä maailmalla että Suomessa
myös innovaatiopolitiikan arvioinnissa. Tässä kirjoituksessa kuvataan miten taloustieteen menetelmiä voidaan käyttää innovaatiopolitiikan suunnittelussa ja arvioinnissa, mitkä ovat keskeiset rajoitteet ja
mihin suuntaan uskon kehityksen kulkevan. Nostan esille muutamia
asioita, joiden koen olevan erityisen tärkeitä mutta vähälle huomiolle
jääneitä. Osa näistä ei niinkään koske sitä, mitä ja miten arvioida
innovaatiopolitiikkaa, vaan sitä, miten arviointijärjestelmä pitäisi rakentaa.
Aloitan seuraavassa luvussa kuvaamalla yksinkertaisimman mahdollisen arviointitilanteen. Arviointitutkimuksen ”kultastandardiksi” on
usein kutsuttu laboratoriokoeasetelmaa. Se on yksinkertaisuudessaan
selkeä. Lisäksi se antaa hyvän lähtökohdan sen punnitsemiselle, miten todellisiin päätöksiin perustuvaa tilastotietoa voi ja pitää kerätä.
Ehkä vielä tärkeämpää on, että laboratiokoe auttaa havainnoimaan,
miksi on perustavanlaatuisen tärkeää miettiä tarkkaan havaitseeko
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tutkija kaiken politiikkatoimiin vaikuttavan vai ei. Laboratoriokoeasetelma on myös oivallinen havainnollistamaan, miksi edes sellaisen järjestäminen tai matkiminen ei tuota kaikkea politiikan suunnittelijan tarvitsemaan tietoa. Tätä käsitellään luvuissa 3 ja 4. Eräs
keskeinen opetus, joka toivottavasti jää lukijoiden mieleen onkin,
että innovaatiopolitiikan arvioinnissa ei voi eikä pidä välttää talousteorian käyttöä.
Innovaatiopolitiikkaan liittyy usein harkinnanvaraisuutta. Hyviä
esimerkkejä ovat Tekesin T&K-tuet ja Suomen Akatemian tutkimusrahoitus. Sillä, että tuki ei ole automaattista ja siten vain hakijan
päätöksestä riippuvaa, on suuri merkitys sille, miten taloustieteilijän
tulisi asiaa lähestyä. Otan tämän esille luvussa 5. Luvussa 6 käyn lyhyesti läpi tutkimuksen, jossa tähän tukiprosessin ominaisuuteen on
kiinnitetty erityistä huomiota.
Luvussa 7 käyn lyhyesti läpi lähes kaikkiin taloustieteellisiin arviointimenetelmiin liittyvän ongelman, jota on yritetty ratkaista: innovaatiopolitiikan kohteena olevat eivät ole eristyksissä toisistaan; tuen
antaminen yritykselle A vaikuttaa myös yrityksen B toimintaan.
Luvussa 8 palaan vielä eri arviointimenetelmiin siitä näkökulmasta,
että politiikan suunnittelu (ex ante) edellyttää erilaista lähestymistapaa kuin jälkikäteisarviointi (ex post). Ex ante-arviointi on vaikeampaa mutta vähintään yhtä tärkeää kuin ex post-arviointi. Siksi
politiikkaorganisaatioiden tulisi panostaa sellaisen osaamisen synnyttämiseen, joka mahdollistaa myös politiikkatoimenpiteiden systemaattisen etukäteisarvioinnin.
Arviointimenetelmien kehittyminen ja kasvava käyttö ovat nostaneet
esiin ongelman, joka syntyy siitä, että tilaaja tuntee arviointimenetelmiä vain rajoitetusti. Tilaajan pitäisi kuitenkin pystyä sekä valitsemaan kilpailevista tarjouksista paras että varmistamaan tuotoksen
laatu. Käyn läpi luvussa 9 sitä miten nämä ongelmat on mahdollista
ratkaista.
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Eräitä tärkeitä kysymyksiä en käsittele tässä kirjoituksessa lainkaan.
En käy läpi sitä, miksi taloustieteilijät luottavat pääosin tilastoaineistoihin, jotka ovat syntyneet todellisten valintojen kautta: Useinkaan
he eivät käytä aineistoja, joissa kysytään hypoteettisia kysymyksiä
joko päätöksistä (kuinka paljon investoisitte T&K:een, jos saisitte
tukea?) tai niiden vaikutuksista (mikä oli tuen vaikutus teidän T&K
-investointeihinne?). En mene myöskään käytettävien ekonometristen tai teoreettisten mallien yksityiskohtiin. En esittele suomalaisia
enkä kansainvälisiäkään tutkimustuloksia luvun 6 poikkeusta lukuun
ottamatta.
Toivon, että onnistun nostamaan esille muutamia perusasioita:
•

arviointi tulisi rakentaa sisään jo politiikan tekovaiheessa;

•

on mahdollista ja toivottavaa pyrkiä arvioimaan etukäteen politiikan vaikutuksia, vaikka se onkin vaikeaa;

•

on tärkeää, että tutkija valitsee tutkimusmetodit konservatiivisesti;

•

useimmat käytettävissä olevista menetelmistä eivät ota huomioon
muita kuin varsinaiseen tuen saajaan kohdistuvia vaikutuksia;

•

tilastollisten / ekonometristen menetelmien lisäksi talousteorian
käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Arviointien tilaajat voivat helpottaa laaduntarkkailuhaasteitaan hyväksikäyttämällä tieteellistä
vertaisarviointia.

11.2 Yksinkertainen esimerkki
Miten arvioida T&K-tukien vaikutusta yritysten toimintaan? Tämä
kysymys on suomalaisittain oleellinen, ovathan Tekesin jakamat
T&K-tuet keskeinen innovaatiopolitiikan väline. Tätä on myös
tutkittu paljon, kts. esimerkiksi Ali-Yrkkö 2008. Hyväksi osoittautunut tapa lähestyä tämäntapaista kysymystä on kysyä: millaisen laboratoriokokeen järjestämällä voisin vastata ko. kysymykseen?
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Seuraavantapaisesta hahmotelmasta voisi lähteä liikkeelle. Kuvitellaan, että laboratorio-olot voidaan järjestää niin, että T&K:n tekeminen on siellä samanlaista kuin tosielämässä. Luodaan laboratorioon
riittävän monta samankaltaista ”yritystä”, joista joillekin satunnaisesti valituille ilmoitetaan, että ”valtio” maksaa heidän T&K-investoinneistaan osan tukena. Yrityksille kerrotaan, että toisilla yrityksillä ei
ole vaikutusta kunkin yrityksen kohtaloon.
Sen jälkeen tarkkaillaan
•

miten paljon tukea saavat ja muut investoivat T&K:een

•

miten niiden T&K-tulemat eroavat toisistaan ja/tai

•

miten niiden muut päätökset (esim. markkinointi, rekrytoinnit,
tms.) eroavat toisistaan.

Koska ainoa ero ryhmien välillä on, että toisten T&K-investoinneista
maksettiin tukea ja toiset joutuivat maksamaan kaiken itse, ovat erot
ryhmien käytöksessä ja tulemissa selitettävissä yksinomaan T&K
-tuista johtuviksi. Koeasetelmasta johtuen ei tarvita monimutkaisia
tilastollisia menetelmiä vaan riittää, että tutkija osaa tilastollisesti verrata kahta keskiarvoa toisiinsa. Eräs tapa tiivistää se mistä on kyse taloustieteellisten, ekonometristen menetelmien kohdalla on, että niillä
pyritään siihen, että ”kentältä” tosielämästä kerättyä tilastoaineistoa
voitaisiin analysoida aivan kuin se olisi tuotettu laboratoriossa. Toisin sanoen, näillä menetelmillä pyritään korjaamaan ne erot, joita on
tosielämästä kerättyjen tilastoaineistojen ja laboratoriossa tuotetun
tilastoaineiston välillä.
En tietenkään usko, että moista koetta olisi mahdollista järjestää,
eikä se olekaan esimerkin tarkoitus. Tavoite on selventää mitä pitäisi
tutkijan käytössä olevassa tilastoaineistossa tapahtua, että hän voisi
käyttää ekonometrisia malleja asian tutkimiseen.
Ennen kuin alan ruotia tähän lähestymistapaan liittyviä ongelmia on
hyvä korostaa muutamia esimerkin keskeisiä piirteitä:
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1. Kaikki ”yritykset” olivat alun perin samanlaisia.
2. Tutkija valitsi satunnaisesti ne yritykset, joille annetaan tukea.
3. Kaikki keskeiset politiikkapäätöksiin vaikuttavat tekijät, päätökset ja tulemat ovat havaittavissa ja mitattavissa.
Nämä lienevät itsestään selviä mutta niiden seuraamukset eivät ole.
Siksi käynkin niitä seuraavaksi läpi.

11.3 Mitä seuraa laboratoriokokeen ja todellisuuden
välisistä eroista?
Kuka tahansa yritysten T&K-toimintaa seuraava tai siihen osallistuva tietää, että yritysten välillä on systemaattisia eroja. Eri toimialoilla
toimivat yritykset panostavat eri tavalla T&K:een; suuret yritykset
panostavat enemmän, jne. Nämä kaikki erot voi laboratorion keinotekoisissa oloissa ainakin ajatuskokeen tasolla pyyhkiä pois. Kun
tutkija saa käsiinsä tilastoaineiston, joka kuvaa Tekesin asiakkaita ja
muita suomalaisia yrityksiä, eräs keskeinen haaste on pyrkiä tilastollisin keinoin poistamaan ne yritysten väliset erot, jotka ovat tilastoaineistossa havaittavissa. Tämän ajatellaan usein olevan se helpoin osa
ekonometrista tutkimusta mutta se voi olla hankalammin toteutettavissa kuin usein ajatellaan.
Hankaluudet kytkeytyvät useimmiten siihen, että yritysten välillä on eroja, jotka ovat joko äärimmäisen vaikeasti muutettavissa numeromuotoon tai vain yksinkertaisesti vaikeasti havaittavia.
Yritysten T&K-insinöörien määrä on kenties jotenkin mitattavissa mutta heidän laatunsa todennäköisesti ei. Itse lähden siitä, että
tutkijan on hyvä pyrkiä tekemään konservatiivisia oletuksia. Tässä
yhteydessä se tarkoittaisi sitä, ettei tutkija ilman hyvin vahvoja ääneen lausuttuja perusteluja oleta, että hän havaitsee kaiken yrityksen T&K-investointien kannalta olennaisen ja on sen pystynyt oikein
mittaamaan.
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Tällä on kauaskantoisia vaikutuksia, jotka on helpointa kuvata palaamalla laboratoriokokeeseen ja vertaamalla sitä Tekesin päätöksentekoon. Laboratoriokokeessamme tutkija arpoi tuen saajat: yrityksen
havaituilla ja ei-havaituilla ominaisuuksilla ei siis ollut mitään merkitystä sille, mitkä yritykset saivat tukea. Tosielämässä Tekes paitsi
käy hakemukset tarkkaan lävitse, myös kehottaa tulevia tuenhakijoita olemaan yhteydessä ennen tukihakemuksen jättämistä. Useissa tapauksissa yritykset panostavat tähän varsin paljon. On siis luultavaa,
että Tekesin asiantuntijoilla on ollut mahdollisuus tavata tuen avulla
mahdollisesti toteutettavan T&K-projektin vetäjät ja asiantuntijat.
Siksi on todennäköistä, että heillä on tutkijaa parempi käsitys yrityksen T&K-insinöörien määrästä ja laadusta. Entä sitten? Tämä itsestään selvältä kuulostava ajatus siitä, kuka tietää mitäkin tarkoittaa,
että varsin suuri osa viimeisen parin vuosikymmenen aikana kehitetyistä taloustieteellisistä arviointimenetelmistä ei sovellu innovaatiopolitiikan arviointiin.
Syy on seuraava: kuvitellaan, että Tekes havaitsee T&K-insinöörien
laadun. Oletetaan vielä, että Tekes tukee mieluummin yritystä, jolla
on hyvät insinöörit kuin yritystä, jolla on huonot. Jos vielä hyvän
insinöörin määritelmä on, että hän onnistuu huonoa suuremmalla todennäköisyydellä T&K-projektissa, niin tutkijalla on suuri vaara saada tuloksia, jotka ovat todellisuutta mairittelevampia tukien vaikuttavuuden kannalta. Tästä on kysymys, kun taloustieteilijät puhuvat
endogeenisuus-ongelmasta. Sen ratkaiseminen tyydyttävällä tavalla
politiikka-arvioinnin yhteydessä on niin vaikeaa ja haastavaa, että
asiaa edistävä tutkimus on palkittu Nobelilla (James Heckman). Se
myös työllistää edelleen huomattavaa määrää huipputaloustieteilijöitä. Lisäksi jokainen arviointitutkimusta tekevä joutuu sen kohtaamaan. Mielestäni arvioinnin luotettavuus edellyttää, että tutkimusasetelma valitaan tavalla, joka ei suosi positiivisia tulemia.

11.4 Mihin laboratoriokoe ei vastaa?
Vaikka laboratoriokoetta kutsutaan kultastandardiksi, se ei kuitenkaan mahdollista kaikkiin kysymyksiin vastaamista. Nämä puutteet
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liittyvät tietenkin myös niihin ekonometrisiin tutkimusmenetelmiin,
joilla pyritään ”matkimaan” laboratoriokoetta.
Laboratoriokoe vastaa seuraavaan kysymykseen: Mikä on tutkitun
politiikan (esimerkissämme T&K-tuen) vaikutus johonkin päätökseen (esim. T&K investoinnit) tai tulemaan (patenttien määrä, yrityksen voitot, jne.)? Laboratoriokoe ei kuitenkaan tuota tietoa siitä,
miten jokin toinen politiikka vaikuttaisi. Se ei myöskään salli sitä,
että tutkija saisi selville miten kokeeseen osallistuvien muut ominaisuudet vaikuttavat tulemiin eri olosuhteissa (kun saavat tai eivät saa
tukea; Kts. Heckman 1996). Nämä voivat olla vakavia puutteita riippuen siitä, mikä on arvioinnin tavoite.
Nämä puutteet johtuvat laboratoriokokeen rakenteesta. Kun perinteiset ekonometriset lähestymistavat pyrkivät korjaamaan ei-havaittujen ja havaittujen ominaisuuksien sekä valintojen välisen korrelaation (vrt. esimerkki yllä insinöörien laadusta, Tekesin tuesta, ja T&K
-investointien tasosta), laboratoriokoe ”tasapainottaa” ei-havaittujen
ominaisuuksien vaikutuksia, kun tukea saa ja ei saa. Tästä johtuen
laboratoriokoe ei mahdollista sitä, että havaittujen muuttujien vaikutukset saadaan selville.
Käytännössä laboratoriokoetta voisi kenttäolosuhteissa pyrkiä matkimaan satunnaistamalla. Yksinkertainen tapa toteuttaa tätä olisi,
että Tekesin tehtyä tukipäätöksen heitetään kolikkoa siitä annetaanko tukea vai ei. Tämäntapainen koeasetelma voi olla hyvinkin hedelmällinen, mutta silläkin on omat rajoituksensa puhtaasti
tutkimusnäkökulmasta (tasapuolisuus yms. asiat sivuuttaenkin). Valikoituminen kokeeseen tapahtuu siltä pohjalta, että mahdolliset tuen
hakijat tietävät miten Tekes tekee päätöksiä. Tukipolitiikan muuttaminen muuttaisi hakupäätöksiä ja siten myös arvioita tuen vaikutuksista. Toinen ongelma on tietenkin se, että jos hakijat saisivat tietää,
että hakuprosessiin on lisätty ylimääräinen kolikonheittokierros, niin
heidän hakukäyttäytymisensä muuttuisi.
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11.5 Harkinnanvaraisuus ja arviointi
Tyypillisin politiikkatoimenpide, jota taloustieteessä tutkitaan,
on jokin työmarkkinatoimi kuten muutos työttömyysturvassa tai
-koulutuksessa. Näitä leimaa perinteisesti se, että tuen muoto voidaan suurta väkivaltaa todellisuudelle tekemättä ajatella jakajasta
riippumattomaksi: joko tukea saa tai ei. Lisäksi on usein niin, että
kun jotkin muotoseikat täyttyvät, saaja on oikeutettu tukeen. Toisin
sanoen, politiikan tekijällä ei ole harkintavaltaa yksittäisen tuen saajan kohdalla. Näin voi toki olla innovaatiopolitiikassakin, esimerkkinä T&K-verohelpotukset.
Näin ei kuitenkaan aina ole. Jälleen Tekes on oiva esimerkki. Yritykset – tuen saajat – toki päättävät hakeako tukea vai ei. Sen jälkeen
Tekes päättää antaako tukea, ja jos antaa, kuinka paljon ja millaista
rahoitusmuotoa käyttäen. Tuen antajalla on siis huomattavaa harkintavaltaa. Tämä muuttaa asetelmaa kahdella tavalla.
Ensinnäkin, ei riitä, että ymmärtää, miten tuen saaja tekee päätöksen
hakea tai olla hakematta tukea. Täytyy myös ymmärtää, miten tuen
antaja käyttää harkintavaltaansa. Minkä verran mahdolliset hakijat
tietävät tuen antajan tavasta tehdä päätöksiä, päätössäännöstä? Millainen viive tuen saamiseen syntyy tätä kautta? Mikä on todennäköisyys jäädä ilman tukea? Kaikella tällä on mahdollisesti erittäinkin
suuri vaikutus siihen, ketkä hakevat tukea. Ilman tämän prosessin
ymmärtämystä on vaikea saada aikaan politiikka-arviota. Toki on
täysin mahdollista pyrkiä mittaamaan tuen keskimääräinen vaikutus
tuen saajiin – tavoite, joka on useimmiten keskeisessä asemassa taloustieteellisessä arviointitutkimuksessa. Ilman hakuprosessin ymmärtämistä ei kuitenkaan ole mahdollista analysoida esimerkiksi sitä,
miksi tuen saajat eroavat niistä, jotka eivät tukea saa joko siksi, että
hakemus hylättiin tai siksi, etteivät hakeneet. On myös vaikea antaa politiikkasuosituksia, koska tukipolitiikan muutokset muuttavat
myös hakukäyttäytymistä.
Toiseksi se, että hakuprosessissa on kaksi päätöksentekijää, tarjoaa
tietoa kahden päätöksentekijän preferensseistä. Toisin sanoen, tutki-
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malla Tekesin päätöksiä voidaan ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat
niihin. On myös mahdollista pyrkiä tulkitsemaan päätöksiä tai testaamaan erilaisia teorioita siitä, mitä tavoitteita havaitut päätökset heijastelevat. On myös niin, että päätöksentekoprosessi voi tuoda aineistoon tutkijaan kaipaamaa vaihtelua, joka auttaa ratkaisemaan hakijan
ei-havaittavista ominaisuuksista syntyvän ongelman. Esimerkkinä
tällaisesta mainittakoon Tekesin sääntö, jonka mukaan PK-yrityksen
maksimituki on kymmenen prosenttiyksikköä suuryritysten maksimitukea korkeampi. Tällä säännöllä ei ole mitään tekemistä yrityksen
ei-havaittujen ominaisuuksien kanssa vaan se määräytyy epälineaarisesti yrityksen kokoa mittaavan kolmen muuttujan yhteisvaikutuksena.
Kahden päätöksentekijän mallintaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin yhden. Korkeatasoinen arviointitutkimus joutuu kuitenkin
mielestäni kohtaamaan tämän haasteen, jos ei muuten, niin tuomalla
selvästi esille mihin kysymyksiin perinteiset taloustieteen arviointimenetelmät sopivat ympäristössä, jossa päätöksenteko on monikerroksista.

11.6 Tekesin tukiprosessi
Takalo, Tanayama ja Toivanen (2008, jatkossa ”TTT”. Katso myös
Tanayama 2007) on esimerkki tutkimuksesta, jossa yhdistetään teoreettinen mallintaminen ja empiirinen analyysi. TTTn tavoite on mallintaa suomalainen T&K-tukiympäristö ja siinä toimivien päätöksentekijöiden (yritykset ja Tekes) toiminta. Näin he pystyvät arvioimaan
T&K-tukien yhteiskunnallisen tuoton.
TTT esittää mallin, jonka keskeiset rakenneosat ovat:
1. Kaikki yritykset saavat idean.
2. Yritysten pitää päättää hakeako T&K-tukea vai ei. Yksittäinen
yritys ei kuitenkaan pysty varmuudella ennustamaan saamansa
tuen tasoa. Hakemisesta aiheutuu vaihtoehtoiskustannuksia.
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3. Jos yritys hakee tukea, Tekes arvioi hakemuksen ja päättää tuen
suuruuden. Tuki vaihtelee nollan (=hylkäys) ja maksimituen (50
tai 60% T&K-investoinnista riippuen yrityksen koosta) välillä.
4. Kaikki yritykset, riippumatta siitä hakivatko ne tukea tai saivatko
ne sitä, päättävät T&K-investointien suuruudesta.
TTT käyttävät tilastoaineistona kaikkia Tekesiin tulleita yritystukihakemuksia väliltä tammikuu 2000 – kesäkuu 2002. Näihin on linkitetty tiedot noin 15 000 yrityksestä toimialoilta, joilta hakemuksia tulee.
Näin saadaan luotua mahdollisten hakijoiden joukko.
Rakenteensa takia TTTn malli tuottaa useita estimointiyhtälöitä ja
poikkeaa siten suuresta osasta taloustieteellistä arviointikirjallisuutta. Kunkin yhtälön tiukka yhteys teoriaan tarkoittaa, että niitäkin yhtälöitä, jotka muistuttavat yleisesti estimoituja yhtälöitä, tulkitaan eri tavalla kuin normaalisti. Esimerkistä käy yritysten T&K
-investointeja selittävä yhtälö: yleensä mielenkiinnon kohteena on
T&K-tuki-muuttujan kerroin. Tämän ajatellaan kuvaavan politiikan
vaikuttavuutta. TTT osoittaa, ettei näin kuitenkaan yksinomaan ole
ja rajoittaa teorian nojalla ko. kertoimen arvoksi yksi. TTT keskittyy
analysoimaan muita kertoimia sekä erityisesti virhetermin ominaisuuksia. Syy tähän on, että teoriamallin ansiosta virhetermi voidaan
TTTn tapauksessa tulkita projektin tai idean laaduksi mitattuna odotetuilla diskontatuilla voitoilla.
TTTn estimoinnit osoittavat, että yksityisestä näkökulmasta ”paremmat” ideat aiheuttavat suuremmat hakukustannukset. Tästä seuraa se,
että ”parhaat” projektit hakevat tukea pienemmällä todennäköisyydellä.
TTTn mallin eräs implikaatio on, että tuen vaikutukset ovat yritys- ja
projektikohtaisia ja siten heterogeenisia. Erityisesti idean ei-havaittu
laatu vaikuttaa siihen millainen vaikutus tuella on.
Toinen keskeinen mallin piirre on se, että TTT pystyvät estimoimaan
ei vain yleensä estimoidun tuen vaikutuksen tukea saavaan yritykseen, vaan myös tuesta Tekesille koituvan hyödyn. Tätä vaikutusta
ei ole aikaisemmin pystytty mittaamaan. TTT onnistuu tässä esti184
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moimalla Tekesin päätössäännön. He löytävät mm., että suuremmat
yritykset saavat enemmän tukea, että yrityksen PK-status nostaa tukea noin kahdeksalla prosenttiyksiköllä ja että Tekesin arvioima tekninen haastavuus lisää tuen tasoa. Tärkeää on, että TTT nostaa esille
sen, että Tekesin päätökset paljastavat tärkeää informaatiota siitä miten valtiovalta arvioi erilaisten yritysten projektien tuottamaa hyötyä
siltä osin kun se ei koidu yrityksen hyväksi. Tällaisia yhteiskunnallisen tuoton komponentteja ovat mm. kuluttajan ylijäämä ja muiden
yritysten hyväksi koituva yleisesti saatavissa olevan tiedon lisäys.
TTT arvioi lopussa Tekesin antamien tukien yhteiskunnallista tuottoa. Heidän estimointiensa perusteella tuotto on 30 ja 50 prosentin
välillä. Tätä tuottoa pitää verrata verotuksen aiheuttamaan hyvinvointitappioon, josta on vain vähän tietoa. Yleisesti käytetty luku
on, että yksi veroeuro maksaa yhteiskunnalle noin 1,2 euroa. Tältä
pohjalta arvioiden TTTn johtopäätös on, että Tekesin tukiohjelman
yhteiskunnallinen tuotto on positiivinen.

11.7 Politiikan yleiset vaikutukset
Jo määritelmän mukaan suuret ja tärkeät politiikkalinjanvedot koskevat suurta osaa väestöstä tai yrityksistä. Tämä on kahdella tapaa
haastava tilanne tutkijan näkökulmasta.
Ensinnäkin, laboratoriokoe-esimerkkiä käyttääkseni, ilmiselvää verrokkiryhmää ei ole. On jo hyvin haastavaa pyrkiä saamaan politiikan
vaikutus esille, kun toiset saavat esim. T&K-tukea ja toiset eivät. Tilanne, jossa kaikki saavat esim. T&K-verohelpotuksia on vielä paljon vaikeampi.
Toiseksi, jos kovin monet saavat T&K-tukea, tämä vaikuttaa myös
niiden yritysten toimintaan, jotka eivät tukea saa. Nämä yritykset esimerkiksi kilpailevat työvoimasta tai kenties kilpailevat tuotemarkkinoilla. Niinpä olisi väärin ajatella ja olettaa, että tuki vaikuttaa vain
tuen saajaan mutta ei muihin yrityksiin. Näitä ns. yleisen tasapainon vaikutuksia ei yleensä oteta arviointitutkimuksessa huomioon.
Suurin syy käsittääkseni on, että niiden mukaan ottaminen hankaloittaa tutkimusta huomattavasti. Taloustieteellisestä kirjallisuudesta
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löytyy vain muutama esimerkki, jossa arviointitutkimuksessa on otettu nämä vaikutukset huomioon (yllä kuvattu TTT on eräs). Tyypillinen tulos on, että näiden vaikutusten mukaanottaminen laskee tutkittavan politiikkatoimenpiteen yhteiskunnallista tuottoa siitä, miksi se
arvioitaisiin jos nämä vaikutukset jätetään huomiotta.
Mielestäni näiden vaikutusten huomioon ottaminen innovaatiopolitiikassa olisi erityisen tärkeää. Se ei kuitenkaan ole helppoa. Siksi onkin
suositeltavaa paitsi pyrkiä kehittämään tutkimusvälineitä eteenpäin,
myös käyttämään perinteisiä tutkimusvälineitä. Niiden tuottamia tuloksia pitää kuitenkin tästä syystä tulkita konservatiivisesti.

11.8 Etu- ja jälkikäteen arviointi
Kuten aikaisemmin on jo tullut ilmi, voidaan jälkikäteisarvioinnissa
keskittyä esimerkiksi peruskysymykseen: ”Miten harjoitettu politiikka on vaikuttanut niihin, jotka ovat olleet sen piirissä?”. Tähän kysymykseen voidaan taitavalla ekonometrian käytöllä vastata ilman, että
pitää ryhtyä raskaaseen ja aikaavievään teoreettiseen mallintamiseen.
Toki on pidettävä mielessä, että näin saadaan vastaukset vain osaan
mielenkiintoisista kysymyksistä.
Etukäteisarviointi on suurempi haaste, sillä tarkoitus on selvittää sellaisen politiikan vaikutuksia, jota ei ole vielä toteutettu. Tähän on
käytännössä vain kaksi keinoa. Toinen on kerätä maailmalta tietoa
siitä, miten sama tai vastaava politiikka on toiminut ja yrittää oppia
näistä tuloksista. Tämä voi paitsi olla vaikeaa, koska toimintaympäristöt ovat niin erilaisia, myös mahdotonta, jos Suomi sattuisi kulkemaan politiikan eturintamassa.
Haaste ei kuitenkaan ole ylitsekäymätön. Tapa vastata haasteeseen
on käyttää ekonomistien kenties parasta asetta, nimittäin teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen yhdistämistä. On mahdollista pyrkiä
rakentamaan teoreettinen malli, joka kuvaa esim. T&K-investointeja
tekeviä yrityksiä ympäristössä, jossa valtio tukee joitain yrityksistä T&K-tukien avulla. Kun tämän mallin parametrit on estimoitu, tutkija voi vaihtaa politiikan ja verrata tulemia. Uusi politiikka
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voi olla esimerkiksi se, että lopetetaan kaikki julkisen vallan tuki
yksityiselle T&K-toiminnalle tai, että muutetaan T&K-tuet T&K
-verohelpotuksiksi. Se, että tutkija on nähnyt vaivaa ja rakentanut
mallin, joka kuvaa yritysten toimintaa, mahdollistaa sen että voidaan
vastata kysymyksiin miten erilaiset, aikaisemmin käyttämättömät
politiikat muuttaisivat tulemia.
Tällainen mallintaminen on kuitenkin erittäin haastavaa ja aikaa vievää. Niinpä on epätodennäköistä, että tällä tavalla voitaisiin tuottaa
mielenkiintoisia politiikka- analyyseja lyhyellä tähtäimellä. Vaihtoehdoksi jää pitkäjänteinen osaamispääoman kartuttaminen niin, että
perustyöt on tehty ennen kuin lyhyen aikavälin tarve toteutuu.

11.9 Arvioinnin arviointi
Keskeinen politiikantekijän ongelma arviointeja tilattaessa on, miten
valita arviointitapa ja arvioitsijat. Taloustieteellinen arviointikirjallisuus on varsin pitkälle kehittynyt ja kehittyy edelleen nopeaa vauhtia. Siksi on epätodennäköistä, että valistuneinkaan tilaaja pystyisi
oman osaamisen varassa valitsemaan kenties hyvinkin heterogeenisesta joukosta parhaan tavan ja tekijät.
Tähän ongelmaan on mielestäni kuitenkin olemassa ratkaisu.
Churchilliä mukaillen voinee väittää, että akateeminen vertaisarviointi on ihmiskunnan kehittämistä huonoista tutkimuksen arvioinnin
menetelmistä se vähiten huono. Minusta on kohtuullisen selvää, että
arviointeja tilaavan kannattaisi pyrkiä hyödyntämään tuota valtaisaa
koneistoa niin paljon kuin mahdollista.
Tieteellisen vertaisarvioinnin lähtökohta on, että toiset asiantuntijat
käyvät asiantuntijan tutkimuksen läpi ja arvioivat ylittääkö se julkaisukynnyksen kyseisellä julkaisufoorumilla. Minkä tahansa politiikan lohkon, myös innovaatiopolitiikan, arviointisuunnitelmia voisi
arvioida samalta pohjalta. Jos virkamiehet tai poliitikot eivät luota
tiedemiesten vertaisarviointiin, voi harkita asiantuntijavirkamiesten
mukaan ottamista.
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Toinen tapa käyttää tieteellistä vertaisarviointia on, että pyrkii valitsemaan arvioitsijoiksi ihmisiä, joiden keskeinen viiteryhmä on akateemiset tutkijat. Tästä tuleva hyöty on se, että tällaiset tutkijat ovat
keskeisesti motivoituneita tekemään tutkimusta, joka tekee suopean
vaikutuksen heidän kriittisiin kollegoihinsa. Jos arviointia tekee tutkijaryhmä, jonka tavoite on tuottaa mahdollisimman korkealaatuista
akateemista tutkimusta mahdollisesti myös arviointihankkeesta, on
tarve tilaajaorganisaation laatukontrollille huomattavasti vähäisempi
kuin muissa tapauksissa.
Kolmas tapa käyttää akateemista asiantuntemusta on eittämättä radikaalein eikä sinällään ole sidoksissa innovaatiopolitiikkaan sen enempää kuin kaksi edellistäkään ehdotusta. Nykyiset arvioinnit pyrkivät
käsitykseni mukaan palvelemaan kahta tarkoitusta. Yhtäältä niiden on
tarkoitus tuottaa syvällistä tietoa politiikan toimivuudesta. Toisaalta
niiden on tarkoitus tuottaa joskus nopeallakin aikataululla tietoa, jota
politiikan tekijä voi heti soveltaa käytännössä. Nämä kaksi tavoitetta
lyövät toisiaan joskus korville. Miksi ei siis eriyttää niitä? Tämän
voisi toteuttaa ”ulkoistamalla” tieteellisemmän arviointitutkimuksen
niin, että sen budjetti, tutkimusvalinnat ja päätökset siitä, miten tutkitaan ja kuka tutkii, tehtäisiin puhtaasti tieteellisin perustein. Siis
niin, että tutkimuksen kohteena olevilla politiikkaorganisaatioilla ei
ole määräysvaltaa sen suhteen mitä tehdään, miten tehdään ja kenen
toimesta. Se, mitä tutkitaan määräytyisi jo lähtökohdan perusteella:
esimerkiksi innovaatiopolitiikkaa. Samanaikaisesti politiikkaorganisaatioilla on täysin oikeutettu tarve saada nopeaa, käytännönläheistä
tietoa, johon edellä hahmoteltu organisaatio ei taivu. Nämä voitaisiin
ja ne pitäisikin teettää politiikkaorganisaatioiden sisäisen budjetin ja
valinnan kautta.
Etu tällaisesta eriyttämisestä olisi, että järjestelmä säilyttää kykynsä
tuottaa nopeaa sovellettavaa tietoa mutta parantaa uskottavuuttaan
ja kykyään tuottaa luotettavaa ja uskottavaa arviointitietoa. Tämän
tapaista eriyttämistä pitäisi mielestäni harkita kaikilla politiikan lohkoilla.
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11.10 Yhteenveto
Politiikan arviointi niin etu- kuin jälkikäteen on haasteistaan ja epätäydellisyyksistään huolimatta erittäin tärkeää toimintaa. Jo sen olemassaolo tuo ryhtiä politiikan valmisteluun. Taloustiede on omiaan
tähän tarkoitukseen, sillä ekonomistit ovat tottuneet ajattelemaan
yhteiskunnallisten asioiden organisointia ja eri organisointitapojen
seuraamuksia. Heillä on mittava teoreettinen ja empiirinen työkaluvalikoima käytettävissään.
Keskeistä onnistumiselle on, että arviointi otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vain näin voidaan varmistaa, että tilastoaineistojen
määrä ja laatu on tutkimuksellisesti riittävällä tasolla. Etukäteisarviointi on jälkikäteisarviointia vaikeampaa mutta voi tuottaa erittäin
arvokasta tietoa suunniteltujen politiikkavaihtoehtojen seuraamuksista.
Niin arviointien tekijöiden kuin niiden tilaajienkin on tärkeää ymmärtää syvällisesti se toimintaympäristö, jossa politiikan kohteena
olevat toimivat. Vain näin voidaan tehdä oikeita mallinnusratkaisuja. Keskeinen periaate tulisi olla, että mallinnusratkaisut valitaan
siten, etteivät ne suosi positiivisten politiikkajohtopäätösten tekoa.
Ei-havaitut politiikan kohteiden ominaisuudet ovat keskeisen tärkeässä asemassa mallinnusvalintoja tehtäessä.
Arviointimenetelmien kehittyessä on ostajien entistä haastavampaa
erotella arviointitarjouksia toisistaan. Hyvä apuväline tässä työssä on
käyttää tieteellistä vertaisarviointia.
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