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Ylileveä kuljetus 
– Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma on hidas ja mutkissa kömpelö

Matti Apunen – Mika Maliranta – Niku Määttänen – Johanna Sipola

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa näkyy 
hallituksen muodostamisen poikkeukselli-
nen vaikeus. Kasvun ja investointien näkö-
kulmasta ohjelma on puhditon. Siinä on pal-
jon keskenään erimittaisia asioita.

Hallitusohjelmasta puuttuvat pitkän aika-
välin linjaukset, jotka olisi ollut suotavaa 
tehdä jo nyt. Se siirtää poliittista vastuuta 
eteenpäin.

Ohjelman suurimmat puutteet liittyvät kes-
tävyysvajeen ratkaisuun. Näkemykset hal-
linnon kehittämisestä jäävät puuttumaan.

Ohjelman välitarkastelut tuovat ohjelmaan 
joustoa, mutta jos suhdanteet kääntyvät 
laskuun, leikkausautomaatti saattaa me-

kanistisena ratkaisuna kiihdyttää talouden 
alamäkeä.

Yhteisöveron osalta veroratkaisu on oikean 
suuntainen, mutta aivan liian ujo. Tulove-
ron pitäminen ennallaan on hyvä, mutta 
valtionosuusjärjestelmän muutos ja työ-
eläkemaksut aiheuttavat korotuspaineen 
kuntaveroon.

Hallitusohjelman suurimmat mahdollisuu-
det liittyvät kuntarakenteen uudistamiseen. 
Teollisuuden laihasta saaliista merkittävin 
on energiaveroleikkurin tarkistus.

Hallitusohjelman menot on määritelty täs-
mällisesti, mutta uusien tulojen kohdalla on 
merkittävää toiveikkuutta.
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Jyrki Kataisen uusi hallitus on ylileveä kul-
jetus, jonka pohja on poikkeuksellisen laaja. 
Tämä poikkeuksellinen leveys näkyy halli-
tusneuvottelujen vaikeutena ja verkkaisena 
liikkeellelähtönä. Hallituspohjan laajuus on 
jo nostanut kysymyksiä hallituksen yleisestä 
toimintakyvystä ja kestävyydestä.

Yleisesti ottaen arvio hallituksen sisäisestä 
koheesiosta on kuitenkin suhteellisen hyvä. 
Lopullisesti tuloksen ratkaisee se luottamus-
pääoma, joka syntyy pääministerin ja valtio-
varainministerin välille.

Perussuomalaisten nousu viime vaaleissa 
muutti poliittista kulttuuria huomattavasti. 
Äänestäjien voimakkaan reaktion mahdolli-
suus on nyt korostunut, ja hallitusohjelmassa 
se ilmenee pitkäkestoisten ratkaisujen vähäi-
syytenä ja leikkauslistojen varovaisuutena. 
”Jytkyvaalien” tulos näkyy tulonsiirtoina 
ilman uusia ja nykyaikaisia velvoitteita tulojen 
keräämiseksi.

Talouspolitiikka katsoo omiin 
kenkiinsä
Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmalta odotettiin 
kauas eteenpäin tähtääviä uudistuksia, jotka 
olisivat lisänneet luottamusta Suomen talou-
denpitoon ja kykyyn ylläpitää kansantalouden 
tasapainoa. Ohjelmassa on kuitenkin suhteel-
lisen vähän yli ajan meneviä, pitkälle tulevai-
suuteen vaikuttavia toimia. Nämä esitykset liit-
tyvät lähinnä kuntarakenteeseen. Esimerkiksi 
paljon puhuttuja ja odotettuja eläkereformeja 
ohjelmaan ei sisälly. Eläkepolitiikkaan liittyvät 
näkemykset ovat pitkälle toiveen luonteisia.

Vaalien alla kysymys työurien pidentämisestä 
herätti kiivaan keskustelun. Tämän ongelman 
ratkaisuun tai helpottamiseen ohjelma ei tar-
joa merkittävää näkemystä. Kysymys on niin 
latautunut, että ohjelmassa ei haluta ottaa 
tarkasti kantaa siihen mistä kohdasta työuria 
ensisijaisesti pitäisi pidentää. Tämä haluttiin 
jättää poliittiseen prosessiin, toisin sanoen 
siirtää eteenpäin.

Kestävyysvajeen kumuloituminen alkaa toden 
teolla vasta parin kolmen vuoden kuluttua, kun 
väestön rakenne muuttuu jyrkästi epäedulli-
semmaksi. Pienet veronkorotukset saattavat 

riittää tällä vaalikaudella pitämään valtionta-
louden siedettävänä, mutta ongelman ydin on 
seuraavalla ja sitä seuraavalla vaalikaudella.

Oireellista on se, että työurien pidentämistä 
ja tuloerojen kaventamista tavoittelevalla 
hallituksella ei ole rohkeutta ohjelmassa puut-
tua edes keski- ja hyvätuloisten käyttämään  
osa-aikaeläkejärjestelmään. Myös työttömyys-
putki voitaisiin suunnitella siten, että se hyö-
dyttäisi vain kaikkein pienituloisimpia. 

Hallitusohjelmassa on voimakas ideologinen 
lataus, joka heijastelee viime kevään vaali-
keskusteluja ja yleistä poliittista ilmapiiriä 
– keskustelua, jota leimasivat vahvasti tulon-
jakokysymykset ja köyhyyden olemus. Tässä 
paperissa on voimakas tulonjakoyhteiskunnan 
henki, jossa ”oikeudenmukaisuuden” käsitettä 
käytetään tulonsiirtopolitiikan perusteena.

Ohjelmassa on myös vahvaa kontrollihenkeä, ja 
useat ohjelmakohdat perustuvat lisääntyvään 
valvontaan ja viranomaisresurssien kasvatta-
miseen. Sen sijaan talouskasvua tukevat tai 
siihen tähtäävät ratkaisut ovat vähissä tai luon-
teeltaan vähäisiä ja nekin virkamieslähtöisiä, 
kuten Finnveran toiminnan tukeminen – jota 
on vaikea pitää varsinaisena talouskasvun 
kuningaspulttina.

Ohjelmassa on paikoitellen vahvoja, julistavia 
ominaisuuksia. Useissa ohjelmakohdissa nä-
kyy kansalaisjärjestöjen kädenjälki.

Katainen I:ssä painotetaan paljon työtä ja 
työllistämistä, mutta kasvun edellytysten 
luominen on taka-alalla. Hallitusohjelman 
Teollisuuspolitiikka-osio lähtee oireellisesti 
liikkeelle aavistuksen tappiohenkisestä lähtö-
kohdasta, ”äkillisten rakennemuutosten aihe-
uttamien irtisanomistilanteiden ennakoinnista 
ja hoidosta”.

Hallitusohjelman suurimmat mahdollisuudet 
liittyvät kuntarakenteeseen ja sen luvattuun 
uudistamiseen, joka toteutuessaan pudottaisi 
kuntien määrää selvästi. 

Hallitus ilmoittaa toteuttavansa maanlaajuisen 
kuntauudistuksen, jonka perustana ovat vahvat 
peruskunnat. Ne muodostuvat luonnollisista 
työssäkäyntialueista. Kuntien tulee olla riittä-
vän suuria peruspalveluiden vaatimaan itsenäi-
syyteen, lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa 
ja vastaavia sosiaalihuollon palveluita.
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Kuvio 1 Huoltosuhde 1865-2040, %

Lähde: Tilastokeskus.
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Verotuksen suuri loikka jäi 
pikku pompuksi
Hallitusohjelman suuri elinkeinopoliittinen 
mahdollisuus sisältyi yhteisöveron tasoon. 
Yhteisöverokannan alentaminen yhdellä pro-
senttiyksiköllä oli oikeansuuntainen, mutta 
riittämätön toimenpide. Kansainvälisen vero-
kilpailun olosuhteissa rohkeampi yritysveron 
alennus, esimerkiksi 23 prosenttiin tai alle 
sen, olisi ollut tässä taloudellisessa tilanteessa 
rohkea, eteenpäin katsova liike.

Viime joulukuussa valmistuneen ns. Hete-
mäen työryhmän raportissa esitettiin joukko 
ehdotuksia verotuksen perusratkaisuiksi. 
Hallitusohjelmaan on kelpuutettu Hetemäen 
raportista monia ehdotuksia, mutta työtyhmän 
esityksistä vaikutuksiltaan merkittävimmät 
ovat jääneet hallitusohjelman ulkopuolelle.

Merkittävimmillä asioilla tarkoitetaan tässä 
yhteisöveroa ja arvonlisäveroa. Hetemäen 
raportti esitti, että arvonlisäveron vakiokanta 
ja kaksi alennettua kantaa nostetaan kahdella 
prosenttiyksiköllä. Yhteisöverokantaa raportti 
esitti laskettavaksi 22 prosenttiin. 

Mukaan hallitusohjelmaan ovat Hetemäen 
paperista päässeet mm. terveysverojen koro-
tukset (sokeripitoiset ruoka-aineet, alkoholi), 
windfall-vero, polttoaineiden veronkorotus, 
asuntolainojen vähennyskelpoisten korkome-
nojen osuuden alentaminen, valtionosuusjär-

jestelmän muutokset, perintöveron uusi 16 pro-
sentin verokanta sekä kotitalousvähennyksen 
kaventaminen.

Vaalikeskustelun yksi kulminaatiopiste oli 
sosialidemokraattien näkemys, jonka mukaan 
arvonlisäveroa ei tule korottaa, koska se on 
”tasavero”. Sosialidemokraatit ajoivat tämä 
voimakkaan ideologisen ja eurooppalaisten so-
sialidemokraattien laajalti jakaman näkemyk-
sen maaliin asti. Ainoan hupaisan poikkeuksen 
tekevät sanomalehdet ja aikakauslehdet, joiden 
arvonlisäveron nosto ei kirpaissut verotasa-
arvoa julistaneita vasemmistopuolueita.

Kokoomukselle vastaavalla tavalla tärkeä tu-
loveron jäädyttäminen on mukana ohjelmassa, 
mutta ensimmäisissä asiantuntija-arvioissa 
(mm. Sixten Korkman, Ilta-Sanomat 18.6.) on 
huomautettu, että paineet veronkorotuksiin tu-
levat työeläkemaksun ja kunnallisveron kohoa-
misen kautta. Valtionosuusprosentin tilapäinen 
muutos tuottaa valtion kassaan 600 miljoonaa 
euroa, ja tämä karsiminen koskee kovimmin 
maaseudun keskustalaista kuntajoukkoa.

Verotus on myös  
tunnelmakysymys
Sosialidemokraattien toinen aatteellinen kyn-
nyskysymys, pääomaveron progressio, on to-
teutettu maltillisena ratkaisuna, jonka merkitys 
on ennen kaikkea symbolinen. Arvonlisäveron 
yhden prosenttiyksikön korotukseen (arvioitu 
tuotto 750 miljoonaa) verrattuna korkeampi 
pääomaveroporras (50 miljoonaa) on vaati-
maton ratkaisu.

On syytä muistaa, että verotus on olennaises-
ti myös tunnelmakysymys. Sillä lähetetään 
signaali kansalaisille, tässä tapauksessa omis-
tajille.

Perintöverotus ja pääomien verotuksen kiris-
täminen ovat perua siitä laajasta yhteiskun-
nallisesta tulonjakokeskustelusta, jota käytiin 
vaalien alla. Yrittäjille esimerkiksi korkeampi 
pääomaveroluokka ei ole ehkä euromääräisesti 
kohtalokas, mutta olennaisempaa on se, että 
ratkaisu on viesti yhteiskunnan mielialasta. 
Tässä ilmapiirissä tärkeämpää on yrityksen 
voittojen leikkaaminen kuin uusien voittojen 
ja uuden työn tuottaminen.
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Koska yhteisöveroprosentti on 25 ja korkeampi 
pääomaveroluokka 32 prosenttia, seitsemän 
prosenttiyksikön ero voi myös houkuttaa 
verosuunnitteluun, joskin tätä hillitsevä täy-
dennysverojärjestelmä on edelleen olemassa. 
Samalla on tietenkin kysyttävä, olisiko yhtei-
söveron voimallisempi alentaminen ollut vielä 
vahvempi kannustin verosuunnitteluun.

Pääomatulon veron ylemmän portaan arvi-
oidaan tuovan valtion kassaan 50 miljoonaa 
euroa; yhden prosenttiyksikön ALV-korotus 
olisi tuonut 13 kertaa enemmän.

Hallitus tikahtuu omaan 
ohjelmaansa
Kataisen hallituksen ohjelma on tavattoman 
laaja, ja on selvää, että suuri osa ohjelman 
tavoitteista jää toteutumatta. Lopputuloksen 
määrä ja laatu ratkeavat vasta virkamiesval-
mistelussa ja tämä määrä ohjelmia ja aloitteita 
tukahtuu varmasti valmisteluun.

Säädöspolitiikka-osiossa (Luku 4: Oikeuspoli-
tiikka, sisäinen turvallisuus ja maahanmuutto) 
tosin luvataan lisätä lainvalmistelun resursseja 
ministeriöissä. Samalla säädöskieltä luvataan 
kehittää (selkeyttää?) ja tehostaa avointa vuoro-
vaikutusta ja sääntelyvaihtoehtojen arviointia.

Hallitusohjelmaa ei tule lukea yksityiskohtai-
sena tiekarttana tai asetuskokoelmana, eikä sitä 
tule sellaiseksi laatiakaan.

Hallitusohjelma on poliittinen paperi, jonka to-
dellinen arvo mitataan hallituksen käytännön 
työssä. Tavoitteen saaminen hallitusohjelmaan 
ei sinänsä merkitse lopullista voittoa mille-
kään hallituspuolueelle. Puolue ei voi mitata 
menestystään sillä, kuinka monta tavoitetta 
se saa kappalemääräisesti ohjelmaan. Vaikka 
tavoite olisi ohjelmassa, siitä ei ole paljon iloa, 
jos se jää väärälle puolelle linjaa, kun tavoitteet 
siirtyvät toimenpiteiksi. Kaikkia tavoitteita ei 
saada koskaan vietyä käytäntöön.

Hallituksen vetoakseli on pääministerin ja 
valtiovarainministerin yhteistyö. Pääministeri 
Kataisen rooli korostuu varmasti enemmän 
kuin Matti Vanhasen tai Mari Kiviniemen 
pääministerikaudella. Jutta Urpilaisen ja Jyrki 
Kataisen mahdollisuudet luoda toimiva akseli 
hallituksen ytimeen ovat edelleen kohtuullisen 

hyvät, ja tässä katsannossa Jutta Urpilainen oli 
potentiaalisesti paras vaihtoehto hallituksen 
kakkospaikalle.

On mahdollista, että tässä hallituksessa syntyy 
toinenkin akseli, jonka päissä ovat kokoomus-
lainen elinkeinoministeri (Jyri Häkämies) ja 
sosialidemokraattinen työministeri (Lauri Iha-
lainen). Tämä voi olla se pragmaattinen väylä, 
jossa tasoitetaan ideologisia erimielisyyksiä, 
kun julkisuuden huomio kiinnittyy pääminis-
teriin ja valtiovarainministeriin.

Kolmas, huonommin ymmärretty yhteistyön 
kanava kulkee eduskuntaryhmien puheenjoh-
tajien välillä ja toisaalta pääministeristä toisen 
päähallituspuolueen ryhmänjohtajaan. Sosia-
lidemokraattien ryhmänjohtajaksi vahvimmin 
ehdolla oleva Jouni Backman ja kokoomukses-
sa Jan Vapaavuori ovat molemmat ministerita-
sollakin kokemusta hankkineita poliitikkoja.

Yksi poliittisia epävarmuustekijöitä on vasem-
mistoliiton sisäinen yhtenäisyys ja halu toimia 
hallituksessa. Tämän puolesta puhuu se, että 
puolueen eduskuntaryhmä uudistui viime vaa-
leissa merkittävästi. Se nuorentui ja kaupun-
kilaistui selvästi, ja sen ideologinen jyrkkyys 
loiveni. Se antaa Paavo Arhinmäelle paremman 
selkänojan toimia ja pysyä hallituksessa.

Tsaarin virasto vai moderni 
konserni?
Kaiken kaikkiaan hallitusohjelman suuria 
valkoisia läiskiä on kysymys hallinnon ke-
hittämisestä. Ohjelmassa ei ole merkittäviä 
näkemyksiä siitä, miten suomalaista hallintoa 
pitäisi kehittää, jotta se olisi ajanmukainen, 
moderni ja vastaisi käsillä olevaan tilanteeseen. 
Se ei ota kantaa siihen, mitkä strategiset asiat 
johdetaan valtioneuvoston kansliasta, tai mikä 
on valtioneuvoston kanslian ja yksittäisten 
ministeriöitten suhde. 

Hallituksen tulisi olla rakenteeltaan ja johtamis-
tavaltaan konserninomaisempi. Karrikoidusti 
ilmaistuna tällä hetkellä valtioneuvostoon ko-
koontuu ministeriöitä edustavia ministereitä 
sovittelemaan yhteen omien ministeriöittensä 
asialistaa, kun konserninomaisessa rakenteessa 
hallituksen tahto on vahvempi ja se valutetaan 
ministerien kautta näiden johtamiin ministe-
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riöihin. Mitä viitteellisempi hallitusohjelma 
on, sitä olennaisempaa on talouspolitiikan 
läpiviennissä pääministerin rooli ja konserni-
mainen toimintatapa.

Salkkujaon merkittävä muutos sisältyy siihen, 
että omistajaohjausasiat ovat kehitysyhteis-
työministerillä. Toinen silmiinpistävä muutos 
on asuntoasioiden ja viestinnän kytkeminen 
toisiinsa. Se tarkoittaa tietysti myös läheistä 
näköalaa Yleisradiota koskevaan päätöksen-
tekoon.

Ohjelmassa on suuri määrä erilaisia strate-
giaohjelmia, joista osa on jo lähes koomisia. 
Kataisen ykkönen on komiteoiden ja ohjelma-
ryhmien paraati.

Hallitus toteuttaa laadittua kalatiestrategiaa, 
hallitus edistää kävely- ja pyöräilystrategian 
toimenpiteitä, se laatii kansallisen kielistrate-
gian, sähköisen median viestintäpoliittisen 
ohjelman sekä matkailustrategian. Hallitus 
asettaa harmaan talouden torjunnan poikki-
hallinnollisen ministerityöryhmän, käynnistää 
valtakunnallisen puurakentamisohjelman ja 
laatii pitkäjänteisen (sic) strategian, jolla tur-
vataan ympärivuotinen henkilö- ja tavaraliikenne 
Merenkurkussa. Kaikkien strategiaohjelmien 
tarve ja viimekätinen tavoite jäävät osittain 
mysteeriksi, vaikka tunnustaisikin yksittäisen 
ongelman olemassaolon.

Elinkeinoelämän kannalta myönteistä on hal-
litusohjelman lupaus valmistella vuoden 2012 
loppuun mennessä kansallinen pääomamark-
kinastrategia. Sen tarkoitus on mm. selkeyt-
tää pääomamarkkinoiden sääntelyä, turvata 
yritysten kasvurahoitusta ja lisätä vakautta ja 
läpinäkyvyyttä. 

Korjausautomaatti – 
aikapommi?
Hallitusohjelman merkittävä uutuus ovat 
välitarkastelut, jossa tehtyjä veroratkaisuja 
tarkastellaan velkasuhdetta vasten. Ratkaisu on 
sinänsä joustava, mutta siihen saattaa sisältyä 
merkittävä suhdannepoliittinen riski. Jos Suo-
mi ajautuu suhdannesyöksyyn, leikkauksia 
vaativa korjausautomatiikka saattaa aiheuttaa 
syöksyn syvenemisen, toisin sanoen se toimii 
alkuperäistä tarkoitustaan vastaan.

Varsin merkittävää toiveikkuutta sisältyy hal-
litusohjelman kohtaan, joka koskee harmaan 
talouden vastaista taistelua. Sen luvataan tuot-
tavan valtiolle vuosittain 300 miljoonaa euroa 
estämällä verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen 
menetyksiä. Nimeltä mainitut keinot liittyvät 
ensisijaisesti ja enimmäkseen valvonnan kiris-
tämiseen – siis valvontaviranomaisten määrän 
kasvattamiseen (finanssivalvonta, maistraatit, 
oikeuslaitos, syyttäjä, poliisi, rajavalvonta, 
tulli, työsuojelu, verottaja, kilpailuvirasto), 
oikeusprosessin lyhentämiseen ja viranomais-
rekisterien parempaan käyttöön.

Toisaalla kotitalousvähennystä leikataan niin, 
että sen maksimi on 2 000 euroa ja enimmäis-
määrä 45 prosenttia työkuluista, vaikka yleises-
ti kotitalousvähennystä on pidetty erinomai-
sena, arkisena keinona syödä tilaa harmaalta 
taloudelta ja pimeän työn teettämiseltä.

Vähennyksen kriitikot pitävät kotitalous-
vähennyksen nykymäärää tarpeettoman 
anteliaana, mutta sen puolesta puhuu se, että 
vähennys on kääntänyt merkittävällä tavalla 
kansalaisten mielipidettä – pimeästi teetetty 
työ ei ole enää niin itsestään selvästi maan tapa 
kuin aiemmin.

Vastalause rikkipäästö- 
hullutukselle
Elinkeinoelämän kannalta myönteistä on ener-
giaveroleikkurin kehittäminen, joka koskee 
ensi sijassa energiaintensiivistä teollisuutta. 
Se on yksi ohjelman harvoja, suoraan elinkei-
noelämälle kohdistettuja huomenlahjoja. Sen 
sijaan ns. windfall-verokirjaus on lisättävä 
pettymysten listaan; se ei vaikuta tukkumark-
kinoilla, mutta vyörytetään kuluttajalle.

Hyväksyvin äänenpainoin on otettava vastaan 
myös IMO-linjaus, joka koskee laivojen rikki-
päästönormeja. Nyt määritellyt normit ovat 
erittäin raskaita ja aiheuttavat teollisuudelle 
satojen miljoonien lisäkustannukset merikulje-
tuksiin. Ennen kaikkea rikkipäästönormit ovat 
epäsymmetrisiä tavalla, joka rankaisee Itäme-
rellä kulkevia aluksia kovemmin kuin Välime-
ren liikennettä. Tämän linjauksen läpivienti ei 
ole hallituksen tahdonvarainen asia, vaan vaatii 
poliittista pääomaa Euroopan unionissa.
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Toiveikkuus leimaa myös työllisyyspolitiikan 
tavoitteita, joissa tavoitellaan 72 prosentin 
työllisyyttä, joskin tällä hetkellä työllisyysaste 
on noin 69,2 prosenttia. Viimeksi työllisyysaste 
on kohonnut yli 72 prosentin heinäkuussa 2008, 
siis korkeasuhdanteen viimeisellä harjanteella.

Hallitus ilmoittaa ponnistelevansa painaak-
seen työttömyysasteen viiteen prosenttiin. 
Lupaus on poliittisesti suosittu, mutta siihen-
kin sisältyy runsaasti optimismia, joidenkin 
arvioiden mukaan lupaus menee jo komiikan 
puolelle. Viimeksi työttömyysaste on ollut 
noin viidessä prosentissa heinäkuussa 2008 
(5,2 %) ja sitä ennen vuonna 1991, jälleen siis 
korkeasuhdanteitten viimeisessä vaiheessa. 
Tällä hetkellä (huhtikuu 2011) työttömyysaste 
on 8,4 prosenttia, viime vuonna vastaavana 
aikana 9,3 prosenttia.

Työttömyysaste tai työllisyysaste eivät välttä-
mättä kerro koko totuutta. On hyvin mahdollis-
ta, että hallituskaudella työttömyys laskee, jos 
sitä mitataan näillä mittareilla. Työttömyys voi 
vähentyä selvästikin, kun työvoimasta poistuu 
paljon ihmisiä ja toisaalla tehdään temppu-
työllistämisen luonteisia liikkeitä. Tilastojen 
prosentit paranevat, mutta tehdyn työn määrä 
laskee. Seurannassa pitäisikin ottaa kohteeksi 
tehdyn työn määrä (esimerkiksi kansantalou-
dessa tehdyt työtunnit) sen ohella tai sen sijaan 
että seurataan perinteisiä, pahimmillaan vääriä 
signaaleja antavia mittareita.

Ja kun hallitus ilmoittaa tavoittelevansa enna-
koitua vahvempaa talouskasvua, se on esitetty-
jen toimenpiteiden valossa uljas lupaus. Siihen 
sisältyy myös voimakas itsepetoksellinen 
ulottuvuus ja talouskasvun kansainvälisten 
muuttujien siirtäminen sivurooliin.

Kuntien kustannuslaskentaa 
avataan 
Hallitusohjelma ottaa vain välillisesti kantaa 
kilpailun ja kilpailutuksen edistämiseen palve-
lutuotannossa. Hallitusohjelma ei varsinaisesti 
alleviivaa markkinoiden avaamista kilpailulle 
esimerkiksi public/private -yhteistoimintamal-
leja kehittämällä. Hallitus tosin lupaa ”edistää 
hyvinvointipalvelumarkkinoiden kehittymistä 
kuntien palvelutarpeita tukeviksi” ja määritellä 

selvemmän kehyksen kuntien, kuntayhtymien 
ja kuntien liikelaitosten elinkeinotoiminnalle, 
joka kilpailee markkinoilla yritysten kanssa.

Myönteistä on myös se, että kuntien kustannus-
laskentaa kehitetään niin, että se avaaparem-
min todellisia yksikkökustannuksia asiakkaille.

Yleisesti ottaen hallitusohjelmassa kilpailu 
ymmärretään suoraviivaisesti toiminnaksi 
kuluttajan hyväksi, siis eräänlaiseksi kuluttaja-
aktivismiksi, eikä nähdä että kilpailun ensisi-
jainen vaikutus kohdistuu rakenteisiin, mistä 
juontuvasta tehokkuudesta seuraa kuluttajalle 
hyötyä alempina hintoina.

Varsin myönteistä sen sijaan on se, että hallitus 
lupaa turvata lailla (vanhuspalvelulaki) iäk-
käiden ihmisten oikeuden ”laadukkaaseen ja 
tarpeenmukaiseen hoitoon”, joka määritellään 
palvelusuunnitelmassa. Toisin sanoen vanhus-
palvelulaki harmonisoi hoidon normeja, sitä 
mitä pidetään asiallisena tai riittävänä hoidon 
tasona. Jos hoidon taso koetaan alhaiseksi, sitä 
voidaan täydentää yksityisesti rahoitetuilla 
palveluilla. Normin määrittely on hoidon 
kehittämisen kannalta ensiarvoista ja se voi 
edistää palvelusetelien käyttöä ja palvelusete-
litoiminnan kehittymistä.

Muilta osin omavastuun kasvattaminen pal-
velujen rahoituksessa ei ole ohjelmassa miten-
kään keskeisellä sijalla. Kansalaisen omaa täy-
dentävää rahoitusta pitäisi käsitellä luontevana 
osana hyvinvointipalveluiden kokonaisrahoi-
tusta eikä sille saa asettaa esteitä esimerkiksi 
palvelusetelijärjestelmässä. Kansalaisten oma 
täydentävä rahoitus voi tarkoittaa esimerkiksi 
itse hankittuja lisäeläkkeitä, lisäeläkevakuutuk-
sia tai omaisuuden realisointituloja.

Leikkauslistojen herkät kohdat
Hallitusohjelman leikkauslista koettelee ras-
kaimmin opetus- ja kulttuuriministeriön hal-
linnonalaa, josta leikataan noin 300 miljoonaa 
euroa. 

Puolustusvoimien materiaalihankintoihin koh-
distuvat myös erittäin raskaat leikkaukset, 200 
miljoonaa noin 2,8 miljardin budjettikohdassa. 
Koska meneillään olevia hankintoja ei voi ve-
tää takaisin, se tarkoittaa tulevien hankintojen 

Työttömyysaste 
tai työllisyysaste 
eivät välttämät-

tä kerro koko 
totuutta

Hallituksen  
ilmoitus tavoi-
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vahvempaa 
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lopettamista, palvelusaikojen lyhentämistä 
ja mahdollisesti varuskuntien lukumäärään 
kajoamista.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan 
leikkaukset ovat yhteensä vain 100 miljoonaa 
euroa, mutta poliittisesti ne ovat herkkää ta-
varaa. Toinen poliittisesti herkkä kysymys on 
sairausvakuutuksen lääkekorvausmenojen 
vähentäminen. Julkisen hallinnon ATK-uudis-
tuksen varaan on laskettu 110 miljoonan euron 
säästöpotentiaali. Tämä uudistuksen toteutu-
minen näkyvissä olevassa tulevaisuudessa on 
vähintäänkin epävarmaa.

Hallitusohjel-
massa yritys-
tukia leikataan 
110 miljoonalla 
eurolla, mikä on 
vähintään  
oikeansuuntai-
nen ratkaisu

Hallitusohjelmassa yritystukia leikataan 110 
miljoonalla eurolla, mikä on vähintään oi-
keansuuntainen ratkaisu – josta vaalien alla 
saavutettiin laajahko yksimielisyys. Tosin on 
syytä katsoa, että leikkaus ei lopulta kohdennu 
merkittävästi tutkimus- ja kehitystoiminnan 
panostuksiin, jotka ovat ainakin vähemmän 
vahingollisia kuin monet muut tuen muodot. 
Valtio on käyttänyt vuodesta 1995 lähtien joka 
vuosi 300 miljoonaa (!) maatalouden ympäris-
tötukeen. Kalliin operaation vaikutukset on 
hiljattain todettu jokseenkin olemattomiksi 
ja jopa alkuperäisen tarkoituksen vastaisiksi 
(Helsingin Sanomat, 10.6.).
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Elinkeinoelämän Valtuuskunta
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA on vuonna 1974 perustettu elinkeinoelämän 
think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aika-
välin menestystä. EVA on Suomen merkittävin kohtaamispaikka ja verkosto elin-
keinoelämän ja yhteiskunnan vaikuttajille. EVAlla on myös keskustelijan, haas-
tajan ja unilukkarin rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Think tankille tyypilli-
sesti EVAn tunnusmerkkinä on analyyttisyys ja tarvittaessa provokatiivisuuskin.
 
EVA selvittää ja arvioi yrityksille ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeitä 
kehityssuuntia. Rajut ja nopeat kansainväliset muutokset asettavat koko yh-
teiskunnalle ja yritysten toiminnalle painavia vaatimuksia. EVAn tavoitteena 
on ajankohtaisen tiedon tuottaminen vallitsevista ilmiöistä sekä tuoreiden 
näkökulmien saattaminen yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Suomen 
rooli kansainvälisessä toimintaympäristössä ja suomalaisten hyvinvoinnin ja 
kilpailukyvyn kehittäminen ovat keskeisiä kysymyksiä EVAn toiminnassa. Elin-
keinoelämän omassa piirissä EVA pyrkii aikaansaamaan jatkuvaa keskustelua 
yritysten muutostarpeista. 

Lisätietoja: www.eva.fi

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn  
julkaisemat EVA analyysit ottavat kantaa 
ajankohtaisiin kysymyksiin ja tarjoavat 
toimenpide-ehdotuksia. Analyysien 
kirjoittajat vastaavat esitetyistä mieli-
piteistä, jotka eivät välttämättä edusta 
EVAn kantaa.

Analyysit ovat ladattavissa EVAn koti-
sivuilta www.eva.fi. Painetun analyysin 
voi tilata osoitteesta analyysit@eva.fi, 
postitse osoitteesta EVA, Yrjönkatu 13 
A, 00120 Helsinki tai soittamalla 09-
6869 200.


