
Suomen Akatemian lamaprojektin koordinaattorin ja sen loppuraportin (Laman opetukset,
VATT 2001) kirjoittajan Jaakko Kianderin artikkeli tässä YP:n numerossa on hätkähdyttävää luet-
tavaa: sen mukaan nopea paluu täystyöllisyyteen on Suomessa mahdollista, ja sen toteuttamiseksi
tarvitaan lähinnä ”mukavia ja helppoja päätöksiä”. Sellaisista Kiander myös artikkelissa rakentaa
konkreettisen talouspoliittisen ohjelman.

Jo lähes totuudeksi on ehtinyt kiteytyä sellainen käsitys, että uusi teknologia ja talouden ra-
kennemuutos sysäsivät läntisen Euroopan maat pysyvään joukkotyöttömyyteen. Kianderin esit-
tämä vertailu kuitenkin osoittaa, että hämmästyttävän monet (Suomen kaltaiset pienet) maat ovat
vuoteen 2001 mennessä onnistuneet nujertamaan 1980- tai 1990-luvulla syntyneen massatyöt-
tömyyden. 

Pitkään yli 15 prosentin työttömyydestä kärsineen Irlannin luku oli viime vuonna 4,1 prosenttia
ja Hollannin 1980-luvulla yli 10 prosentissa käynyt työttömyys on painettu alle kolmen prosen-
tin. Erityisen hyvä tilanne on muissa Pohjoismaissa paitsi Suomessa. Työttömyys on täälläkin lä-
hes puolittunut, mutta oli viime vuonna silti edelleen 9,1 prosenttia.

Lähes totuudeksi on kiteytynyt myös sellainen näkemys, että työttömyyden parantaminen
edellyttää ennen kaikkea kipeitä ja vaikeita ratkaisuja kuten työsuhdeturvan tai työttömyystur-
van heikennyksiä. Kianderin mukaan kokemukset niin meillä kuin muualla osoittavat kuitenkin
toista:

”Pikemminkin työttömyyden alentamiseksi tarvitaan mukavia ja helppoja päätöksiä; työllisyys
kohenee, kun korot laskevat, julkiset menot kasvavat ja verot alenevat. Tällöin kasvava kysyntä
parantaa työllistämisen edellytyksiä ja työpaikkoja syntyy. Juuri näin Suomessa kävi laman jälkeen.
Lyhyet korot alentuivat noin 10 prosenttiyksikköä, lamavuosien leikkausten jälkeen julkinen ky-
syntä kääntyi uudelleen kasvuun ja työhön kohdistuvaa verotusta ryhdyttiin keventämään.”

Kianderin mielestä Suomen taloudessa ei ole sellaisia erityispiirteitä, jotka estäisivät työttö-
myyden painamisen muiden Pohjoismaiden tasolle. Paavo Lipposen kahden hallituksen aikana
työllisyysaste on saatu nousemaan 60 prosentista 68 prosenttiin ja uusia työpaikkoja on syntynyt
320 000. 

Nyt Kianderin mielestä on sekä syytä että järkevää painaa vielä reilusti enemmän kaasua: pikai-
seksi tavoitteeksi pitäisi asettaa 75 prosentin työllisyysaste, mikä edellyttää 250 000 uuden työ-
paikan luomista. Se taas edellyttää nopeaa talouden kasvua, jonka aikaansaaminen puolestaan edel-
lyttää matalaa korkotasoa, verotuksen selkeää keventämistä ja julkisten kulutusmenojen kasvua. 

Matala ja hitaasti liikkuva korkotaso on jatkossa paremmin turvattu, kun ylikireää rahapoli-
tiikkaa suosineesta Suomen Pankista on euron myötä tullut EKP:n haarakonttori. Verotustakin
on lamavuosien huipputasosta jo jonkin verran laskettu, mutta silti Suomi verottaa edelleen
muita maita enemmän yksityistä kulutusta ja ansiotuloja.

Verotuksen keventämisen ja julkisten kulutusmenojen samanaikaisen lisäyksen yhtälö näyttää
mahdottomalta, mutta Kianderin mukaan työpaikkojen lisäys 10 prosentilla eli 250 tuhannella
on sen ratkaisu. Työllisyyden 10 prosentin lisäys kasvattaisi ensinnäkin veropohjaa niin, että ko-
konaisveroastetta voitaisiin alentaa 4 prosenttiyksiköllä, ilman että verotulojen ja sitä kautta jul-
kisten menojen reaaliarvo vielä muuttuisi.

”Jos nämä alennukset kohdennettaisiin pieni- ja keskituloisille työntekijöille sekä palvelualo-
jen arvonlisäverokannan alentamiseen, alentuisi efektiivinen työpanoksen käyttöön kohdistuva
verorasitus todella tuntuvasti.”

Toiseksi, jos työttömyys puolittuu, puolittuvat myös työttömyydestä aiheutuvat julkiset menot.
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Säästyvillä varoilla voitaisiin Kianderin mukaan luoda 50 000 uutta julkisen sektorin työpaikkaa
ilman, että julkiset kokonaismenot vielä lisääntyisivät.

Onnistuessaan Kianderin kasvuohjelma loisi positiivisen kierteen, jossa parantuva työllisyys ko-
ko ajan kasvattaisi talouspolitiikan pelivaraa sekä verotuksen keventämiseen että julkisen sekto-
rin työpaikkojen luomiseen ja niiden palkkatason parantamiseen. Hyvät kasvunäkymät puoles-
taan houkuttelisivat maahan yrityksiä ja työvoimaa. Ongelmana vain on se, että kierre on saata-
va käyntiin, ja se vaatii rohkeutta: ensin ovat aktiiviset toimet, vasta sitten kasvun nopeutuminen.   

Kianderin ohjelma tuntuu enemmän kuin houkuttelevalta, mutta osuuko siihen sellainen kri-
tiikki, jota Raija Julkunen tässä YP:n numerossa kehittelee. Julkunen kysyy, ovatko täystyölli-
syyspyrkimyksessä tavoite ja keinot vaihtaneet paikkaa: 

”Sekin on tuntunut jo nurinkuriselta, että talouskasvua ja kulutusta tarvitaan työllisyyden yl-
läpitämiseksi eikä työllisyyttä kulutustason nostamiseen. – – Eikö kaikessa tässä työssä, jota teh-
dään työn luomiseksi, ole jotain absurdia ja nurinkääntynyttä?”

Julkunen mielestä nykyinen pitkälle automatisoitu tehotalous mahdollistaisi myös päinvastai-
sen suunnan: työn osuuden vähentämisen ihmisten elämässä ja palkkatyön ja toimeentulon jäy-
kän kytköksen purkamisen. Nykyinen ”työkeskeinen ortodoksia” tekee työstä oikeuden sijasta pa-
kon, jonka ulkopuolella odottaa vain syvenevä köyhyys ja sisäpuolella alistuminen markkinaku-
rin tiukkenevaan komentoon.

Julkusen hahmottelemaa vaihtoehtoa tuntuisi tukevan Jan Otto Anderssonin ja Olli Kankaan
myös tässä YP:n numerossa raportoitu tutkimus suomalaisten perustuloa koskevista mielipiteis-
tä. Ällistyttävän suuri osuus suomalaisista – peräti 60–80 prosenttia perusturvan nimestä riippuen
– kannattaa perustuloa, eikä aivan vähäistä: suosituin taso kyselyssä on 3 700 mk/kk.

Raija Julkusen kritiikki on osuvaa, mutta se tuntuisi kohdistuvan nimenomaan siihen hallin-
tamekanismiin, joka 1990-luvulla joukkotyöttömyyden ansiosta Suomeen kiteytyi. Massatyöt-
tömyys loi sen taustauhkan, joka pakotti työssä olevat sopeutumaan työvoiman kiihtyvään ryös-
töviljelyyn – ja nosti esiin sellaisen talousopin, jonka mukaan työttömyyden ensisijainen syy ovat
liian hyvä työttömyysturva ja työttömien oma passiivisuus.

Useimmat tuntenevat vanhan tuolileikin, jossa 9 tuolia laitetaan ympyrään ja 10 ihmistä mu-
siikin tahdissa niitä kiertämään. Kun musiikki loppuu, jokaisen on yritettävä löytää vapaa tuoli
– ja tulos on aina se, että yksi jää ilman. 1990-luvun talousoppi muistutti tällaista tuolileikkiä.
Ongelma paikannettiin kiertäjien korvien väliin, mutta jos tuoleja on 9 ja kiertäjiä 10, joku jää
aina ilman, vaikka kiertäjiä olisi kuinka kannustettu, aktivoitu tai kiertotaitoa räätälöity. Tällai-
nen vastuun yksilöllistäminen ilman todellisten mahdollisuuksien luomista on (ollut) lähinnä ih-
misten nöyryyttämistä.

Tähän linjaan verrattuna Kianderin kasvuohjelma on perustaltaan toista maata: sen idea on jär-
jestää rinkiin se kymmenes tuoli. Työttömyys vähenee vain luomalla uusia työpaikkoja, ei syyl-
listämällä työttömiä tai työntämällä heitä köyhyyteen kannustamisen nimikkeellä. Ja työn luo-
minen on 1990-luvun kuritalouden karsimassa nykytilanteessa suurelta osalta samaa kuin työn
jakaminen: jos työn alle nääntyvän sairaanhoitajan rinnalle luodaan toinen sairaanhoitaja, työ
puolittuu, työn pakkotahtisuus vähenee – ja yhteiskunta saa verotuloja työttömyyskorvauksen
maksamisen sijaan. 

Perustulon ällistyttävä kannatus saanee sekin selityksensä lähinnä 1990-luvun suomalaisesta lin-
jasta. Ruotsissa perustulon kannatus on Kankaan ja Anderssonin vertailussa vain puolet  kanna-
tuksesta Suomessa. Syyn voi pitkälti uumoilla olevan siinä, että Ruotsissa käytännössä jo on pe-
rustuloa vastaava perusturva, kuten Helka Hytti artikkelissaan – myös tässä YP:n numerossa –
osoittaa. Toisin päin sanottuna: suomalaiset eivät tunnu hyväksyvän sitä, että työn ulkopuolelle
joutuvien minimitoimeentulosta tehdään tarveharkintainen asia työhön kannustavuuden nimis-
sä, kuten vähin äänin ja vähin keskusteluin 1990-luvulla toteutettu työmarkkinatuki teki. Sen pa-
lauttaminen korotetuksi  peruspäivärahaksi voisi olla se perustulo, jota kansalaiset kaipaavat, ja
samalla uuden talouspolitiikan ensi askel.

MATTI VIRTANEN
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