
1

Suomi kuntoon  
lapsillemme

40 000 000 000 € urakka. Mistä se saadaan?  
Mistä se on pois? Mitä lapsille jää?  

Tuumasta toimeen!
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JA PAINETTU SUOMESSA.

Julkaisuvuosi 2023. Kirjan arvo 10 €.

SUOMI 125 on voittoa tavoittelematon, yksityisrahoitteinen, poliittisista rakenteista ja 
järjestöjen tai yrityksien vaikutusvallasta vapaa aktivointihanke. Hankkeen tavoitteena on 
herättää ja ylläpitää avointa keskustelua Suomen tulevaisuudesta. Suomi 125- hankkeen 
motto on, että tehdään Suomesta mahdollinen maa sen täyttäessä 125 vuotta. Tulemme 

julkaisemaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin asiantuntijoiden haastatteluja, 
heidän kokemukseensa pohjautuvaa vapaata-ajattelua. Pyrimme ratkaisukeskeiseen, 

monimuotoiseen ja innovoivaan keskusteluun Suomen tulevaisuuden eteen.
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Meillä kaikilla täytyy 
olla tämä yhteinen 
visio, jonka eteen 
työskentelemme 

kukin tahoillamme

TÄMÄ kirja perustuu lukuisiin haastatteluihin, 
jotka on kuvattu Café Finland -ohjelmasarjassa 
ja Suomi 125 -aktivointihankkeessa vuosina 

2021–2023. Café Finland on faktoihin ja tulevaisuu-
teen uskova keskusteluohjelma, jossa Martti Kiikka 
vieraineen käy värikästä keskustelua 
ajankohtaisista teemoista. Ajatusten 
kahvilassa haastetaan ja herätellään 
sekä päättäjiä että kansalaisia pohti-
maan, millaisia päätöksiä Suomessa 
on nyt tehtävä, jotta maamme on 
entistä menestyvämpi vuonna 2042 
eli täyttäessään 125 vuotta. Kun meillä 
on yhteinen visio, voimme työsken-
nellä maamme hyvinvoinnin eteen 
kukin omilla tahoillamme. 

Café Finland on viihdyttänyt, tarjonnut uusia 
näkökantoja ja herättänyt kiinnostusta. Ohjelmissa on 
kuultu katsauksia talouden tilannekuvasta Suomessa. 
On kysytty, missä meillä menee hyvin. On mietitty, 
missä olisi parannettavaa, ja vertailtu Suomea muihin 
pohjoismaisiin hyvinvointivaltioihin. Nostamme vaka-

via teemoja aktiiviseen kansalaiskeskusteluun, mutta 
teemme sen positiivisella asenteella, viihdyttävästi 
ja kiinnostavien vieraiden kanssa. Yhteisenä tavoit-
teena on, että Suomi antaa niin asukkailleen kuin 
yrityksilleen mahdollisuuden menestyä. Olit sitten 

mistä päin puoluekenttää tahansa 
tai puolueeton, Café Finlandin 
pöydässä on paikka sinulle.

Suomen talous on menossa 
valitettavan huonoon suuntaan. 
Jopa IMF (International Monetary 
Fund) antoi Suomelle kehotuksen 
oikaista julkista talouttaan 
keskipitkällä tähtäimellä. Oikaisun 
aloittamista ei pidäkään nyt 

viivytellä. Tämän kirjan aluksi esitämme kovan 
tavoitteen: oikeilla askelilla voidaan talouttamme 
tehostaa 40 miljardia. Osa tulee säästöinä ja osa 
muodostuu lisääntyvinä tuloina kilpailukyvyn ja 
tuottavuuden kasvaessa keskipitkällä aikavälillä. 
Toimenpiteiden ei pidä kuitenkaan olla kiveen 
hakattuja. Toimintamalleja pitää pystyä muuttamaan 

aina tarpeen tullen. Erityisesti tullaan tarvitsemaan 
hyvää johtajuutta ja tiedolla johtamista.

Tulevaisuutta emme voi ennustaa, mutta voimme 
vaikuttaa niihin tekijöihin, jotka muovaavat tulevai-
suuttamme. Tämä koskee niin talouden tasapainotta-
mista, ihmisten hyvinvoinnista ja mielenterveydestä 
huolehtimista kuin luonnon monimuotoisuuden ja 
kestävän kehityksen huomioon ottamista. Kaikilla 
osa-alueilla tietämys ja osaaminen onneksemme 
kasvavat. Tulevaisuuteen on katsottava siitäkin huo-
limatta, että juuri tällä hetkellä Eurooppaa ravisuttaa 
järkyttävä sota Ukrainassa, ja sen seuraamukset 
luovat pitkän ja arvaamattoman varjon meillekin.

Kutsumme kaikki kansalaiset ottamaan osaa 
rohkeaan ja avoimeen keskusteluun Café Finlandin 
somekanavissa. Täällä on lupa tuoda esiin uusia 
näkökantoja ja haastaa vanhoja, faktoihin pohjaten 
ja rakentavassa hengessä. Nyt tuumasta toimeen ja 
toteuttamaan 40 miljardin urakkaa! 

Tervetuloa 
ajatusten 
kahvilaan!
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SUOMI on kaunis maa, jossa on hyvä elää. 
Suomen upea ja puhdas luonto kasvattaa 
meille ainutkertaista satoa, ja järvemme ja 

metsämme antavat meille laaja-alaisesti rikkautta ja 
iloa. Maamme on turvallinen ja viranomaisiimme voi 
luottaa. Edelliset polvet ovat luoneet meille maineen 
sisukkaana kansana, jonka sana pitää ja joka hoitaa 
velkansa ja velvoitteensa. Perhe ja perhearvot ovat ol-
leet aina kunniassa, samoin ahkeruus ja tunnollisuus.
Suomi on kuitenkin muuttunut tällä vuosituhannella 
maaksi, joka ottaa rajusti velkaa ilman takaisinmak-
susuunnitelmaa. Samalla on kasvanut tulonsiirtojen 
varassa elävien määrä. Vastuu itsestä on korvautunut 
tuilla sekä terve järki säännöillä ja jäykkyyksillä. Yhä 
harvemmille on jätetty taloudellisen vastuun kanto 
yhä useammista. Julkinen sektori on samalla raken-
tunut Euroopan suurimmaksi kokoomme suhteutet-
tuna. Väestön ikääntyminen on nopeaa ja maamme 
huoltosuhteen kehitys on todella huolestuttava.

Yksityisestä huolesta alkanut projektini käynnistyi 
jo 2018 ennen edellisiä vaaleja nimellä Seuraava 
kvartaali. Taustalla oli ajatus saada Suomi kuntoon 
sen täyttäessä 125 vuotta vuonna 2042. Ensimmäinen 
hallitus tällä aikajanalla on nyt juurruttanut suo-
malaisiin tietoisuuden maamme velkaantumisesta 
ja alisuorittamisesta mahdollisuuksiinsa nähden. 
Seuraavat viisi hallitusta joutuvat kääntämään tämän 

suunnan suurilla muutoksilla soten ja muiden raken-
teiden osalta, jotta maastamme tulisi ketterä, työtä 
pelkäämätön ja oikeasti onnellisten maa.

Tarvittavasta muutoksesta olen keskustellut mm. 
yrittäjien kanssa. Liian moni näkee maamme nykyisen 
kehityssuunnan mahdottomana. Investoinneiksi 
muuttuvaa tulevaisuudenuskoa on luotava käytännön 
toimilla ja asenteiden muutoksilla. Toki vähäosaisista 
pitää huolehtia.

Tarvitsemme ison käänteen, jota kuvaan 40 
miljardin urakaksi 20 seuraavan vuoden aikana. 
Lapsemme ja lapsenlapsemme tarvitsevat rohkaisua 
ja uskoa Suomen kestävään tulevaisuuteen. Vastedes 
vision on oltava yhteinen.

Olen halunnut herättää tätä keskustelua viimeai-
kaisilla Café Finland TV- ja YouTube-ohjelmajaksoillani, 
joihin tämä kirjanen pohjautuu. Uskon, että kes-
kustelu parhaimmillaan johtaa rohkeuteen muuttaa 
maatamme. Tätä rohkeutta toivon tulevien hallitusten 
päättäjiltä, mutta tuekseen se vaatii laajaa kansalais-
keskustelua ja tietoa nykytilanteesta. 

Café Finland -ohjelmat käynnistyivät, kun elämän-
tilanteeseeni sopi mainiosti Suomen tulevan suunnan 
pohtiminen. Iloitsen, että olemme aikaansaaneet 
keskustelua jo melkoisella volyymillä. Toivon että 
tämän kirjan myötä tieto lisääntyy ja ajatustenvaihto 
saa lisää vauhtia. 

Haluan kiittää kaikkia haastateltaviani sekä 
kirjahankkeessa mukana olleita. Erityiskiitokset Heidi 
Fagerlundille, Petri Pirnekselle, Kalle Ståhlbergille, 
Jaakko Ojanteelle ja Minna Kivelälle, jotka ovat 
mahdollistaneet kirjan valmistumisen niin nopealla 
aikataululla, että sen teemat voidaan ottaa mukaan 
kevään 2023 eduskuntavaalikeskusteluihin. 

Martti Kiikan kirje lukijoille
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40  
mrd

Miksi tämä kirja on tehty:

KILPAILUKYKYISEMPI JA 
TUOTTAVAMPI SUOMI

  Panostukset osaamiseen

  Kannustimet kasvuun

  Lisää tuottavuutta, yrityksiä ja 
kilpailukykyä Suomeen

  Investoinnit houkutteleviksi,  
luvat yksinkertaisemmiksi

RAKENTEIDEN, TUKIEN JA 
SOTEN KEVENTÄMINEN

   Julkisen sektorin jatkuva 
tehostaminen

   Yksityisen sektorin tehokkuus 
mukaan Soteen

   Kuntarakenne uusiksi, "kevytkunnat"

   Tukien suuntaaminen tarvitseville, 
kannustinloukut pois

ENEMMÄN TYÖTUNTEJA 
   Nopeampi valmistuminen, 
pidempi työura 

   Työn tekeminen tukia 
kannattavammaksi

   Työperäinen maahanmuutto ja 
kunnon kielikoulutus 

SUOMESTA DIGILOIKAN 
EDELLÄKÄVIJÄ

  Digitalisoituva infrastruktuuri

   Investoinnit ketterään 
ICT-teknologiaan

   Tuottavuuden kehitys 
tietointensiivisissä palveluissa

+ 10 MILJARDIA  
SÄÄSTÖJÄ 

+ 10 MILJARDIA  
TULOJA +10 MILJARDIA  

TULOJA

+10 MILJARDIA  
TULOJA 

Asetetaan yhteiseksi tavoitteeksi  
40 miljardin edestä tehostamista  

lähitulevaisuudessa askel  
ja hallituskausi kerrallaan. 
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Oi kallis  
Suomenmaa 

– SUOMI VANHENEE JA ELÄÄ YLI VAROJENSA
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Lähde: Eurostat

Lähde: Statbank

Suomen väestö 
vanhenee, ja 

työikäisten  
määrä vähenee

Työllisyyttä on 
parannettava 

alusta, keskeltä 
ja lopusta

TYÖIKÄISTEN 18-64 VUOTIAIDEN 
MÄÄRÄ POHJOISMAISSA

Suomen väestö vanhenee ja syn-
tyvyys on voimakkaassa laskussa.
Tarvitsemme työperäistä maahan-
muuttoa korjaamaan ikärakennetta.

TYÖLLISTYMISPROSENTIT ERI 
IKÄLUOKISSA VUONNA 2021

Kaaviosta nähdään, että nuorten 
ikäluokassa Suomessa valmistutaan 
ammattiin hitaammin kuin muissa 
pohjoismaissa. Työuraa pitäisi 
pidentää ja lisätä työllisyyttä 55-64 
vuotiaiden ikäluokassa. 

Tanska Suomi Norja Ruotsi
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29 500
2013

28 500
2014

28 900
2015

33 900
2016

41 600
2017

49 400
2018

50 000
2019 43 800

2020

58 000
2021

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Kansaneläkelaitos

Lähde: Kansaneläkelaitos

Työvoiman puute 
nakertaa Suomen 

kilpailukykyä.
 Tarvitaan 100 000 

työntekijää lisää vuoteen 
2042 mennessä

Mielenterveys-
ongelmat on suurin 

yksittäinen syy 
työkyvyttömyys- 

eläkkeelle jäämisessä

AVOIMET TYÖPAIKAT

Avoimien työpaikkojen määrä kasvaa, 
mutta yritysten on vaikea saada osaa-
vaa työvoimaa. Koulutusjärjestelmän 
tulee vastata paremmin osaamisen 
tarpeeseen. Opinnoista pitää siirtyä 
työelämään nykyistä nopeammin. 
Koulutetun väestön työperäiseen 
maahanmuuttoon on panostettava. 

Mielenterveys
kuntoutujien määrä 

viimeisten 25 vuoden 
aikana on kasvanut

890 %

54 %
Mielenterveys 

ongelmat

OECD:n raportin mukaan 
mielenterveyden häiriöiden 

kustannukset ovat 
Suomessa yli

11 miljardia 
euroa vuodessa
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Tulevien hallitusten ratkottava  
kiperiä kysymyksiä

HAASTATTELUSSA EDUSKUNNAN PUHEMIES MATTI VANHANEN
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Maahanmuuton kannalta on 
ratkaisevaa se, minkälaiset 
edellytykset yhteiskunta ja 

yritykset pystyvät tarjoamaan 
ja miten ne kykenevät ottamaan 

maahanmuuttajat vastaan. 

SUOMEN tilannetta on järkevää katsoa pitkällä tähtäimellä huolimatta nyt 
käynnissä olevasta kriisisistä ja Venäjän hyökkäyssodasta. Miten me turvaam-
me sen, että meillä on tekijöitä ja osaamista tulevaisuudessa, pohtii Matti 

Vanhanen. Olemme yksi maailman ikääntyneimmistä yhteiskunnista, ja päätöksente-
ossa pitäisi nyt kiinnittää huomiota väestörakenteeseemme.

Maahanmuutto on yksi keino saada lisää tekijöitä. Tämä on kuitenkin kiistelty aihe. 
Maahanmuuton kannalta on ratkaisevaa se, minkälaiset edellytykset yhteiskunta ja 
yritykset pystyvät tarjoamaan ja miten ne kykenevät ottamaan maahanmuuttajat 
vastaan. Kielteisiä seurauksia pitää pystyä hillitsemään esimerkiksi kotouttamisella. 
Yksi iso kysymys on suomen- tai ruotsinkielen oppiminen osana kotouttamista. 
Kotimainen kieli on avain arkipäivän kotoutumiseen ja sitä kautta pääsee mukaan 
normaaliin elämään. Vanhasen mielestä tulijoita pitäisi auttaa omaksumaan jompi-
kumpi kotimaisista kielistä.

Jos väestörakennetta ei onnistuta muuttamaan tulevaisuuden Suomessa, tulee 
olemaan haasteellista säilyttää nykyinen hyvinvointivaltio. Vanhanen kuitenkin 
uskoo, että työvoiman kysyntä avaa väylän uusille työvoimaratkaisuille. Maan sisäisen 
muuttoliikkeen erityinen ongelma tulee olemaan Itä-Suomi. Aluetta ei saisi päästä 
tyhjentymään jo pelkästään turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta. Itä- ja Pohjois-
Suomen väestönkehitys on ollut heikkoa ja se tulee heijastumaan myös kouluopetuk-
seen. Koululaiset vähenevät harvenevalla seudulla, ja opetuksessa on tukeuduttava 
tekniikkaan ja etäopetuksen kautta tapahtuvaan oppimiseen.

Ruotsin kanssa on päästy samalle tasolle bruttokansantuotteessa per asukas 
vuonna 2008, mutta sitten on taas jääty jälkeen. Päällimmäisenä syynä tälle on ollut 
huonompi työllisyysaste, ja taloudessa oli muutakin huonoa tuuria. Kustannukset 
nousivat juuri ennen finanssikriisiä. Kesti pitkään, ennen kuin on saatu kilpailukykyä 
takaisin monien kilpailukyky-sopimusten avulla 2016. Toisin kuin Suomi, Ruotsi pääsi 
heti kasvuun kiinni finanssikriisin jälkeen. 

Ruotsia on auttanut myös historiallinen vauraus. Ruotsi on sukupolvea tai kahta 
edellä varallisuuden kasvattamisessa. Ruotsissa ja Tanskassa onkin kotitalouksilla 
enemmän sijoituksia. Tämä takaa sen, että heillä on enemmän riskipääomia, jotka 
hakeutuvat yritysten rahoitukseen ja sitä kautta tukevat talouskasvua. Seuraavan 
hallituksen on pakko paneutua Suomen kannalta kriittisiin kysymyksiin: alijäämä, 
osaaminen ja työvoima sekä muut Suomen kilpailukykyyn vaikuttavat isot tekijät. 

SEURAAVAN HALLITUKSEN TULEE 
PANEUTUA NÄIHIN ASIOIHIN:

 Ѵ Julkinen alijäämä tulee olemaan pitkä, useamman 
vaalikauden pituinen ongelma. 

 Ѵ Osaamiseen ja työvoimakysymykseen pitää 
paneutua.

 Ѵ Tutkimukseen ja kehitystoimintaan pitää satsata, 
nämä vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn ja 
pääoman kertymiskykyyn.

 Ѵ Koronakriisin jälkeen tarvitaan tuottavuusloikka 
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Ainakin kaksi vaalikautta 
voimakasta sopeutumista tiedossa
HAASTATTELUSSA EVA:N TOIMITUSJOHTAJA EMILIA KULLAS  
JA POLITIIKAN TOIMITTAJA JUHA RISTAMÄKI
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SUOMEN talouskasvu on ollut hidasta jo useita 
vuosia. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen 
nähtiin, että Suomen ongelmana on kyvyttö-

myys toipua talouden kriiseistä. Koronapandemian 
jälkeen päästiin hetkeksi vauhtiin, mutta nyt 
talouskasvu on taas hiipunut. Kaikkea ei voi laittaa 
koronan ja Venäjän hyökkäyssodan piikkiin, sanoo 
Emilia Kullas. On tosiasia, että Suomella menee 
huonommin kuin pohjoismaisilla naapureilla. Velasta 
puhuttaessa monet suhteuttavat julkisen talouden 
velkaa EU-maiden keskiarvoon. Toimivia vertailumai-
ta olisivat muut pohjoismaiset verrokit ja Saksa. Ne 
ovat parempia vertailukohtia Suomelle, kuin esimer-
kiksi Euroopan maiden keskiarvo, jossa on mukana 
Albanian ja Kreikan kaltaisia talouksia. 

Ruotsi ja Tanska ovat paljon Suomen taloutta 
laajempia, monipuolisempia ja monialaisempia. 
Näissä maissa on pystytty sellaisiin uudistuksiin, 
joita Suomessa on kyetty tekemään hitaasti. Ei oikein 
pystytä uudistamaan niitä rakenteita, joita pitäisi. 
Tämä koskee muun muassa työvoimamarkkinoita 
ja sotea. Ruotsissa ja Tanskassa ollaan huomatta-
vasti edellä sote-uudistuksissa ja maat tekevät jo 
korjauksia edellisiin malleihin. Suomi tulee selkeästi 
jäljessä näihin muihin pohjoismaihin verrattuna. Iso 
asia on julkisen talouden menokuri, jossa esimerkiksi 
ruotsalaiset ovat olleet meitä paljon parempia.

EVA:n kyselytutkimukset tukevat sitä, että suoma-
laiset ymmärtävät aika hyvin julkisen velan ongelmat. 
Ihmiset ymmärtävät, että rahaa ei voi jatkuvasti 
käyttää enemmän kuin tienaa. Valtiovarainministeriö 
on arvioinut, että tämänhetkinen velkaantumisen 
taso vaatisi ainakin kaksi vaalikautta todella voima-

kasta sopeutumista, jotta päästäisiin painamaan 
julkisen talouden velkaa matalammalle tasolle. 
Tähän tarvittava ennakointi vaatii poliitikoiltamme 
sitkeyttä, rohkeutta ja ennen kaikkea yhteistyöhalua 
yli puoluerajojen. Pitäisi löytyä yhteisymmärrys siitä, 
miten saamme julkisen talouden ja suomalaisen 
yhteiskunnan kestävälle polulle. Politiikan tekeminen 
ja kompromissien saavuttaminen yli puoluerajojen ei 
ole helppoa. 

Seuraavan hallituksen aikana valtion velkojen 
hoitomenot tulevat kasvamaan. Kun rahamenoista 
päätettiin, korot eivät olleet vielä juurikaan nousseet. 
Politiikassa, eduskunnassa ja hallituksessa on 
aika nuoria päättäjiä. Heidän on ehkä vähän vaikea 
ymmärtää, mikä on korkomarkkinoiden voima. He 
eivät ole nähneet aikuisiällä muuta, kuin negatiivisia 
tai hyvin matalia korkoja. Kun valtion korkomenot 
nousevat miljardien kokoluokkaan, tämä on en-
simmäinen meno, joka on pakko hoitaa. Se on pois 
kaikesta muusta. Vasta sen jälkeen ruvetaan arvotta-
maan, mihin kaikkeen julkista rahaa on varaa käyttää. 
Viime syksyn budjettiriihi oli hyvä esimerkki siitä, että 
tämä hallitus ei halunnut tehdä arvovalintoja, vaan 
siellä ratkottiin riidat rahalla. Tämä lasku tulee vielä 
maksettavaksi. 

En ole sinänsä huolissani suomalaisten yritysten 
puolesta, sanoo Kullas. Yhtiöt ja pankit ovat täällä 
hyvässä kunnossa ja pieni taantuma ei ole ongelma. 
Ongelma on yritysten ja teollisuuden kyky ja halu 
investoida lisää Suomeen, tämä into on hiipumassa. 
Tälle pitäisi tehdä jotain. Euroopan energiapaletista 
tulee jatkossa puuttumaan halpa venäläinen energia. 
Tätä pysyvää muutosta ei välttämättä ole vielä ihan 

sisäistetty. Poliitikot ovat asettaneet varsin kunniahi-
moiset ilmastotavoitteet sille, miten paljon päästöjä 
pitäisi laskea seuraavan kymmenen vuoden aikana. 
Tavoitteisiin ei ole mahdollista päästä, ellemme 
hyväksy Suomeen sellaisia investointeja, joilla 
tehdään vihreän siirtymän mahdollistavia tuotantolai-
toksia. Pitäisi pystyä paremmin hyötymään vihreästä 
siirtymästä. Tämä tapahtuu huolehtimalla siitä, että 
ulkomaisilla tai kotimaisilla yrityksillä on edellytyksiä 
tulla ja investoida tänne. Tämä on kiinni konkreetti-
sista asioista kuten lupa-asioista. Tämä on meistä 
itsestämme kiinni. Tästä on olemassa positiivisia 
esimerkkejä, jolloin viranomaisten ja poliitikkojen 
yhteishalusta luvitusprosessit ovat nopeutunut 
huomattavasti. Tämä ei tarkoita, että kriteereitä 
höllennettäisiin. Mutta lupaprosessit pitäisi tehdä 
sujuvammiksi. 

Mutta onko olemassa rakenteellisia syitä siihen, 

Se mikä talouden 
kannalta olisi tarpeellista 
tehdä, ei ole poliittisesti 

mahdollista.

Sitten kun se on 
poliittisesti mahdollista, 

se on talouden kannalta jo 
liian myöhäistä.
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On onnistuttu 
tekemään sekä 

tänne töihin tulevien 
ihmisten että 

työnantajien elämät 
vaikeiksi.

että yhteiskunnassamme ei olla pystytty uudistamaan 
asioita? Sote-uudistukseen meni useita hallituskau-
sia ja monia pääministereitä. Suomen kyvyttömyys 
uusiutua tai reagoida asioihin nopeasti johtuu siitä, 
että julkinen päätöksenteko on siiloutunutta, toteaa 
Kullas. Jokaiselle asialle on oma viranomaisensa 
eivätkä ne toimi kovin hyvin yhteen. Jotta saataisiin 
esimerkiksi tuulivoimapuistoja, luvitusprosessia pitää 
nopeuttaa. Suomi on maa, jossa säädetään asioita 
laeilla, säädöksillä ja asetuksilla. Se on ehkä historian 
perua, mutta tätä on todella paljon. Tapa, jolla julkista 
hallintoa hoidetaan, on todella raskas. Tämä on se 
kehikko, jossa poliitikot tekevät töitä.

Väestön kehitys on hyvin ennustettavaa, toisin 
kuin monet muut talouteen vaikuttavat asiat. 
Suomessa on tiedetty jo pitkään, että väestönkehitys 
on menossa voimakkaasti huonoon suuntaan. 
Väestömme on maailman neljänneksi vanhinta. 
Työssäkäyvä väestö vähenee koko ajan. Väestön 
kehitys selittää sen, miksi verotus on korkeampi kuin 
Ruotsissa ja miksi meidän on vaikea kuroa Ruotsin 
taloudellista etumatkaa, kiteyttää Kullas.

Tästä päästään aina työllisyyteen ja niihin kons-
teihin, millä sitä nostetaan, toteaa Juha Ristamäki. 
Sosiaaliturva pitäisi saada kannustavammaksi. 
Sosiaaliturvan uudistaminen on seuraava jättimäinen 
projekti ja työryhmän pitäisi saada ehdotus valmiiksi 
2027 mennessä, toteaa Ristamäki. Työllisyyskehitys 
on ollut syksyllä 2022 hyvä, mutta tilanne saattaa 
kääntyä vuodenvaihteen jälkeen. Nykyinen hallitus on 
saanut työllisyysastetta parannettua niillä konsteilla, 
joilla se moitti edellistä hallitusta. Työllisyyttä on 
parannettu osa-aikaisilla töillä ja pätkätöillä. Sekin 

on parempi kuin ei mitään, mutta tehtyjen työtuntien 
määrää ei ole kuitenkaan saatu nostettua, toteaa 
Ristamäki.

Olisi hienoa, jos työperäistä maahanmuuttoa saisi 
lisättyä. Mutta tekijät pitää houkutella tänne. Suomi 
on samassa houkuttelurivissä Saksan ja Ruotsin 
kanssa, ja näissä maissa palkansaajan ostovoima 
on usein parempi. Työperäisessä maahanmuutossa 
on kaksi ongelmaa. Työvoiman saatavuusharkinta 
on näistä ensimmäinen ja korkea verotus toinen. 
Otetaan esimerkiksi filippiiniläinen, jolla on oma 
yritys kynsihuoltajana Suomessa. Viranomainen voi 
ilmoittaa viiden vuoden jälkeen, että et saa olla täällä 
Suomessa enää, koska tällä alalla, jolla toimit ei ole 
työvoimapulaa. Otetaan toinen esimerkki: maahan 
muuttanut ihminen tulee töihin huoltoasemalle 
tekemään kokkihommia. Omistaja haluaisi hänet pi-
karuokalaan tekemään samaa työtä. Se ei käy, koska 
työlupa ei riitä siihen. On onnistuttu tekemään tänne 
töihin tulevien ihmisten elämä vaikeaksi ja samalla 
työnantajien elämä vaikeaksi. Huippuosaajienkin 
kohdalla papereiden saamisessa on edelleen huomat-
tavaa viivettä. Työperäisen maahanmuuton lupapro-
sessi on ehkä hieman parantunut, mutta ei riittävästi. 
Edelleenkään mittarit eivät värähdä tässä tarpeeksi. 
Suomalainen korkea verotus on toinen iso ongelma. 
Ratkaiseva merkitys voisi olla sillä, että otetaan 
käyttöön määräaikainen verohelpotus korkean tason 
osaajille, kuten Tanskassa. Yrityksille pitäisi antaa 
mahdollisuus palkata parhaimmat osaajat.

Kullas uskoo, että seuraavan hallituksen on pakko 
heti ryhtyä korjaamaan soten valuvikoja. Seuraavaksi 
pitää lisäksi uudistaa sosiaaliturva ja sen erilaiset 

muodot sekä työttömyysturva. Silloin kosketaan 
johonkin sellaiseen, jota Suomessa on todella jähme-
ää uudistaa. Pakko tulee vielä eteen terveydenhuollon 
kriisissä. Perusterveydenhuoltoon pääseminen on 
vaikeaa, ja hoitojonot ovat vain pahentuneet. Ainoa 
tapa päästä korjaamaan näitä kunnolla on ottaa yk-
sityisen terveydenhuollon kyvyt käyttöön. Yksityisillä 
terveydenhoitoyrityksillä on jo nyt hyvin iso etumatka 
digitaalisuuden käytössä ja sen kehittämisessä. 
Julkinen sektori ei pysty ottamaan niitä kiinni, se 
on kymmenen vuoden takamatkassa. On järkevää 
ja kustannustehokasta ottaa yksityisten terveyden-
huoltopalveluiden kyvykkyydestä hyöty myös soten 
käyttöön. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi palveluse-
teleiden tai vastaavien kautta. 

Sote-uudistuksen kankeus ja vaikeus juurtaa 
juurensa Suomen väestökehityksestä. Kuntia on 
edelleen noin kolme sataa. Pääkaupunkiseutu 
on ainut hyvinvointialue, jossa verotulot riittävät 
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kattamaan soten kustannukset. Kaikki muut hyvin-
vointialueet Turku, Tampere ja Oulu mukaan lukien 
tarvitsevat valtion apua sotekulujensa kattamiseksi. 
Väestökehityksen suunta johtaa siihen, että sote-
järjestelmää on pakko tehostaa, painottaa Kullas. 
Hyvinvointialueita on nyt 21 kappaletta, ja jokainen 

tarvitsee uudet omat tietojärjestelmänsä, jotka 
pitää vielä saada toimimaan yhteen. Tätä paisuvaa 
ATK-prosessia on vaikea käsittää, huokaisee Kullas. 
Sopeutushyötyjä pitäisi hakea sote-alalle, sillä rahat 
eivät tule riittämään. Poliitikkojen täytyy kyetä 
tekemään ratkaisuja ja valintoja.

Suomessa on ongelmia, mutta on paljon asioi-
ta, joita voidaan tehdä näiden ratkaisemiseksi. 
Investointien luvitusprosesseja voidaan helpottaa, 
työmarkkinoita pitää uudistaa ja tehdä työperäisestä 
maahantulosta houkuttelevampaa. 
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Suomen tilannetta ei voi ratkaista kerralla, 
mutta sille pitää tehdä suunnitelma ja polku
HAASTATTELUSSA SIVISTYSVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJA PAULA RISIKKO

TULEVALLA hallituskaudella tarvitaan sellaista 
vahvaa kokemusta, jonka avulla pystytään 
tekemään päätöksiä ja analysoimaan näiden 

päätösten vaikutuksia. Täytyy myös pystyä enna-
koimaan sellaisia vaikutuksia, jotka ovat haitallisia. 
Vahva tavoite on, että kahden seuraavan hallituskau-
den aikana kurotaan valtion velanottoa. Velkaa on 
otettu todella paljon, ja sehän pitää maksaa takaisin. 
Suomen luottoluokittajat ovat kohta meidän kintereil-
lämme. Kestävyysvaje tekee sen, että olemme kohta 
epäluotettava kumppani, jos me jatkamme tällaista 
menoa, painottaa Paula Risikko. Ukrainan sota ja 
koronapandemia ovat vaikuttaneet tilanteeseen, 
mutta kaikki velanotto ei selity näillä. Nyt on tapah-
tunut moraalikato. On ajateltu, että tämän sitten joku 
maksaa. Se on meidän seuraava sukupolvemme. En 
halua jättää lapsilleni sellaista maata, toteaa Risikko. 

Velkataakkaa pitää pystyä kuromaan paljon, mutta 
ei liian nopeasti. Liika nopeus vaurioittaa kasvua, 
jota nyt tarvitsemme. Ensin pitää olla kakku, ennen 
kuin sitä voi syödä. Tämän kauden aikana on tuntunut 

siltä, että miljoona ja miljardi ovat sama asia. Se ei 
todellakaan ole, mutta tässä ei ole saanut kättä väliin. 
Kasvua tarvitaan ja meidän pitää investoida kasvuun. 
Siihenkin menee rahaa. Raha täytyy tehdä, ennen kuin 
sitä voi syödä. Nyt sitä on vain syöty. Kaikki hankkeet 
pitää miettiä vaikuttavuuden kannalta, ja mihinkään 
turhaan ei saa enää laittaa rahaa. 

Minusta soten kaltaista hallintoporrasta ei olisi 
tarvittu. Kun se on nyt demokraattisesti äänestetty, 
niin olen sitä mieltä, että nyt mennään tällä, kertoo 
Risikko. Korjauksia sote-järjestelmään pitää kui-

tenkin tehdä. Risikolla on tarjolla korjaussarja, jossa 
on 46 kohtaa. Rahoitus ei esimerkiksi ota riittävästi 
huomioon Suomessa epätasaisesti jakautuneita kan-
sansairauksia. Kaikkeen ei tarvita lisää rahaa. Raha 
voidaan myös allokoida toisin. Lähdetään ennalta 
ehkäisemään asioita tai hoidetaan kustannusvaikut-
tavasti paremmilla metodeilla. 

Risikko on monituottajuuden kannalla, jossa 
julkinen sektori, yksityinen sektori ja kolmas sektori 
tuottavat palveluita. Pienten ja pk-yritystenkin pitää 
pystyä pärjäämään hankintakilpailuissa eikä vain suu-
rien toimijoiden. Hankintalaki pitää läpivalaista, jotta 
kaikilla on mahdollisuus kilpailla hankinnoissa. Raha 
ei voi olla ainoa ratkaiseva kriteeri, mukana pitää olla 
vaikuttavuus ja laatu. Esimerkkinä pienyrittäjistä on 
fysioterapia, jossa on usein luotu pitkät hoitosuhteet. 
Asiakkaan kannalta on huono asia, jos tätä hoito-
suhdetta ja pienyrittäjän osaamista ei huomioida 
kilpailutuksessa. Lakisääteisesti tulee avata julkisen 
sektorin kustannukset, että nähdään, mistä ne 
koostuvat. Näin päättäjät saavat tietoa siihen, mitkä 

Nyt on tapahtunut 
moraalikato. On ajateltu, 

että tämän sitten joku 
maksaa. Se on meidän 

seuraava sukupolvemme.
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palvelut kannattaa ostaa ulkoa. Kaikkea ei kannata 
itse tehdä. Risikon listan ehdotukset eivät kaikki ole 
lakimuutoksia. Osa asioista on sellaisia, että ne täytyy 
vain uskaltaa tehdä hyvinvointialueen sisällä. 

Soten ongelma on, että kasvatettiin hallintoa, 
mutta ei tullut yhtä ainoaa hoitajaa tai lääkäriä lisää. 
Terveydenhuolto on hyvin hierarkkinen systeemi. 
Meidän pitäisi lähteä uudistamaan johtajuutta uuden 
tyyppiseksi. Hoitotyössä pitäisi olla enemmän ura-
kehitysmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa 
työhönsä. 

Keino, jolla saadaan kustannusvajetta pienennet-
tyä, on tautitaakan vähentäminen. Tautitaakkaa pitää 
saada pienemmäksi kuntoutuksella, ennaltaehkäisyllä 
ja varhaisella puuttumisella. Mielenterveysongelmat 
ovat nykyään suurin syy jäädä työkyvyttömyyseläk-
keelle. Terapiatakuun ajatuksena oli yhteistyö julkisen 
ja yksityisen puolen kanssa, jolla saatiin volyymiä 
lisää. Terapiatakuu pitäisi saada takaisin.

Yrittäjät, jotka etsivät sijoituspaikkaa yrityksel-
leen, valitsevat maan sen mukaan, missä heillä on 
paras toimia. Pitäisi kuunnella yrittäjiä ja miettiä 
meidän verotustasoamme, luvitusprosesseja ja 
toisaalta niitä mahdollisuuksia, joita voimme heille 
tarjota Suomessa. Osaavan työvoiman saannilla on 
suuri merkitys. Sen vuoksi meidän täytyy kouluttaa 
väkeä niin, että siinä otetaan huomioon työelämän 
tarpeet. Tällä hetkellä olemme aika tutkintouskovai-
sia. Oppilaitokset saavat määrärahansa tutkinnoista 
ei osaamisaloista, mikä vääristää tilannetta.

Suomen tilannetta ei voi ratkaista kerralla,  
mutta sille pitää tehdä suunnitelma ja polku,  
Risikko kiteyttää. 

RISIKON LYHYT RESEPTI ETEENPÄIN:

 Ѵ Talous pitää saada kuntoon. Yrittäjyys tärkeässä asemassa työllistäjänä. 
Työn vastaanottamisen pitää olla kannattavaa. Yrittäjyys kantaa Suomea.

 Ѵ Sote pitää saada hallintaan. Vaikuttavuus edelle. Tiedettä ja 
terveysteknologiaa käyttöön.

 Ѵ Osaaminen ja koulutus kuntoon. Korkeatasoinen koulutus vaarassa. 
Varhaisempi puuttuminen mielenterveys- ja oppimisvaikeuksiin.
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Velkaantumista pitää lähteä 
taittamaan heti

HAASTATTELUSSA PERUSSUOMALAISTEN KANSANEDUSTAJA SAKARI PUISTO
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JOS katsotaan Suomen tulevaisuutta 20 vuotta 
eteenpäin, monen asian on muututtava. Tähän 
tulevaisuuteen mahtuu paljon riskejä, mutta 

aika paljon myös mahdollisuuksia. Yksi tärkeitä 
perusratkaisuja on päästä läntiseen viitekehykseen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Toisekseen, talo-
uteen tarvitaan aivan toisenlaista dynamiikkaa ja 
talous realismia tulevaisuudessa. Kolmas asia on 
valtion velka. Velkaantuminen alkoi finanssikriisin 
jälkeen, ja nyt olemme tuplanneet velkamme. 
Velkaantumista pitää lähteä taittamaan heti. 
Seuraavaan kahdenkymmenen vuoden aikana pitäisi 
päästä takaisin pohjoismaiselle tasolle. Samaan 
aikaan meidän on saatava kasvua bruttokansantuot-
teeseen. Välittömiä toimia tarvitaan, sillä viimeisen 
neljän vuoden aikana ei ole ollut kustannuskuria. 
Velanotto on ollut ratkaisu melkein kaikkiin asioihin. 
Tämän mentaliteetin täytyy muuttua, toteaa Sakari 
Puisto.

Rakenteissa olisi tarkastelemisen varaa, esimer-
kiksi investointiluvitusten, ympäristöluvitusten, soten 
ja julkisen hallinnon osalta. Digipuolella on paljon 
mahdollisuuksia tähän, ja tästä ei eduskunnassa 
juurikaan keskustella. Digitaloudella tulee olemaan 
suuri vaikutus tehostamiseen ja tuottavuusloikkaan. 
Digitaloudella on hyviä sovelluskohtia myös päätök-
senteossa. Nythän hallinnon päätöksiä tehdään hyvin 
vanhanaikaisesti. Siiloutuminen on ongelma Suomen 
hallinnossa. 

Datatalous voi tuottaa hyvin sovellettuna 
reaaliaikaista päätöksentekoa. Digiä voidaan tuoda 
myös ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät polari-
saatioon ja kasvuun. Voidaan ennakoida esimerkiksi 

terveyspuolen riskejä ja tehdä ennaltaehkäisevää 
päätöksentekoa. Automatisoitua päätöksentekoa 
voidaan käyttää päätöksissä ja erityisesti päätösten 
valmistelussa, ehdottaa Puisto.

Suomella on ollut iso tarina hukassa viimeiset 
15 vuotta. Suomi ehti olla kärjessä monessa asiassa, 
kilpailukyvyssä, koulutuksessa ja ilman puhtaudessa. 
Nyt olemme tippuneet kyydistä. Mutta Suomella on 
edellytyksiä tulevaisuudessa. Suomalaisilla on paljon 
kekseliäisyyttä, omaperäisyyttä ja innovatiivisuutta. 
Meillä on paljon luovuutta ja potentiaalia. 

Maahanmuuttoa on moneen lähtöön ja sopivaa 
määrää on vaikea arvioida. Täytyy arvioida tulijoiden 
kykyä ja motiivia sopeutua. Jos puhutaan henkilöistä, 
jotka rakentavat Suomea, työllistyvät ja sopeutuvat 
hyvin, maahanmuuttomäärät ovat pelkästään posi-
tiivinen asia. Mutta jos se aiheuttaa turvallisuuteen 
tai talouteen liittyviä ongelmia, jo pienetkin määrät 
voivat olla suhteellisen suuri haaste. 

Suomen koulutuskenttä on tuuliajolla. Perus-
opetuksen rapautumisesta on noussut suuri huoli. 
Yrittäjiltä tulee viestiä, että he eivät saa riittävän 
osaavaa työvoimaa ammattioppilaitoksista. Myös 
korkeakoulutuksen puolella ollaan jäljessä verrattuna 
moneen muuhun maahan. Nyt on puhuttu opiskeli-
jakoulutuksen aloitusmäärien nostamisesta, mutta 
se ei saa johtaa koulutuksen laadun heikkenemiseen 
määrän kustannuksella. 

Suomi on pieni maa ja meiltä vaaditaan kette-
ryyttä. Suomi voisi olla monella alalla johtavissa 
asemissa. Suomalaisissa yrityksissä on ketteryy-
teen vaadittavaa mentaliteettia. Meillä on myös 
vanhaa työkulttuuria, työelämän lainsäädäntöä ja 

korporaatiojärjestelmää, niitä voisi hieman ravis-
tella, toivoo Puisto. Eduskunnan ja valtioneuvoston 
tasolla ei ole mitään sellaista tahoa, joka miettisi 
aktiivisesti Suomen tulevaisuuden kilpailukykyä. 
Innovaatiopolitiikkaa pitäisi ajatella koordinoidusti 
ja miettiä millaisia siirtoja tulisi tehdä tulevaisuutta 
ajatellen. Eduskunnassa voi olla jokin tosi iso asia 
käsittelyssä ilman, että meillä on mitään kansal-
lista tulokulmaa siihen asiaan. Tästä on hyvänä 
esimerkkinä mikrosirut ja niihin liittyvät säädökset. 
Eduskunnan pitää pystyä koordinoidusti asettamaan 
tulevaisuuden visioita yhdessä Suomen Akatemian, 
Business Finlandin, yrityskentän ja kaikkien näiden 
siiloutuneiden ministeriöiden kanssa. Maailma 
muuttuu nopeasti, teknologia kehittyy ja huomioita-
via asioita tulee joka suunnalta. Tässä meidän pitää 
terästäytyä kunnolla, toteaa Puisto. 

TÄRKEIMMÄT SUOMEN 
TULEVAISUUTTA KOSKEVAT 
ASIAT TIIVISTETTYNÄ: 

 Ѵ Puolustus ja liittyminen läntiseen 
viitekehitykseen on tärkeää 
turvallisuuden kannalta.

 Ѵ Velkaantumista pitää lähteä 
taittamaan heti.

 Ѵ Talouskasvu ja elinkeinopolitiikka 
vaativat koordinoituja toimia.
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Mistä tulevaisuuden työntekijät?
HAASTATTELUSSA ENTINEN SAK:N PUHEENJOHTAJA JA  
ENTINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN PORMESTARI LAURI LYLY

SUOMI on väestöltään pieni maa, ja Lauri Lylyn 
ajatus on, että jokaisesta pitää pystyä pitä-
mään huolta ja tarjota mahdollisuus hyvään 

elämään. Meidän täytyy kouluttaa nuoret mahdolli-
simman pitkälle ja varmistaa, ettei tule putoamista 
erilaisissa elämän murrosvaiheissa. Tärkeä iso kuva 
ja tulevaisuuden visio on se, että koulutuksen ja 
opintojen kautta pääsee työelämään saumattomasti 
ja edessä on mahdollisimman pitkä ja monipuolinen 
työura. Aikaa pitää jäädä myös eläkkeellä oloon. 
Tärkeää on, että elämän käännekohdissa yhteiskunta 
voi auttaa vaikeiden kohtien yli, mutta ei voida 
unohtaa ihmisen omaa vastuuta elämästään. 

Suomi on noussut viimeisen sadan vuoden aikana 
maailman eliittiin, ja kysymys kuuluu, pystymmekö 
uudistumaan niin, että pysymme siellä ja pystym-
mekö elämään kestävästi. Talouden kurimuksista 
on aina noustu yhteistyöllä. Nyt käsillä olevaa isoa 
kriisiä on jouduttu rahoittamaan velkarahalla. Muita 
vaihtoehtoja ei ole ollut. Ei ole haluttu päästää ketään 
putoamaan niin alas, kuin 1990-luvun alun lamassa tai 
2008 finanssikriisin jälkeen tapahtui. Tällä elvytyk-
sellä on ollut kova hinta, noin 10–20 miljardia euroa. 
Hyvä kysymys on, miten selviämme tästä eteenpäin. 
Työllisyystilanne on onneksi ollut ennätyksellisen 
korkealla, ja se auttaa meidän talouttamme. Mutta 

tarvitsemme talouskasvua, muulla tavoin emme pysty 
maksamaan lainojamme, toteaa Lauri Lyly.

Ammattiyhdistyksen rooli on ollut tehdä ratkaisuja 
isossa kuvassa, viimeisimpinä työllisyys- ja kilpailu-
kykysopimukset. Nämä olivat isoja ja kilpailukykyä 
merkittävästi edistäviä ratkaisuja, jotka saatiin 
aikaan sopimalla ja ilman, että jouduttiin muuttamaan 
lainsäädäntöä. Nyt tämäntyyppinen sopiminen on jää-
nyt taka-alalle, kun on siirrytty tekemään ratkaisuja 
yksilötasolla. Ay-liike ajattelee, että haetaan ratkaisu-
ja ison kuvan ja sopimisen kautta. Hyviä saavutuksia 
ovat esimerkiksi Suomen erinomainen ja läpinäkyvä 
eläkejärjestelmä. Suomalaisen palkansaajan eläke-
järjestelmä seuraa työpaikan vaihdoksen yhteydessä, 
siitä ei tarvitse erikseen sopia Suomessa. Monessa 
muussa maassa eläkeasiat pitää sopia uudessa 
työpaikassa, ja eläkevakuutus on usein yksityisen 
järjestelmän vakuutus. Palkkataso on suomessa hyvä 
ja olemme ison kuvan kautta osanneet jakaa hyvin-
vointia kulloisessakin tilanteessa vallitsevan talouden 
mukaan. Koko uran aikaisia työtunteja voidaan lisätä 
saamalla ihmiset nopeammin töihin työuran alussa, ja 
pidentämällä työuraa loppupäästä.

Työelämässä iso osa voi hyvin ja pääsee toteutta-
maan itseään. Pienellä osalla työikäisistä on ongel-
mia, joista selvästi suurin yksittäinen ongelma on 

mielenterveys. Tämä on suurin yksittäinen syy jäädä 
työkyvyttömyyseläkkeelle. Taustalla on usein stressi 
ja työn kuormittavuus. Työelämää pitää miettiä myös 
tekijän kannalta. Johtaminen on isossa roolissa, 
ja ennalta ehkäiseviä tekijöitä ovat osallistaminen 
oman työn suunnitteluun sekä työn joustavuus omien 
tavoitteiden mukaan.

Suomella on paljon vetovoimatekijöitä kuten 
suomalaisen yhteiskunnan turvallisuus ja toimivuus. 
Tarvitsemme lisää yritystoimintaa ja kansainvä-
listä yritystoimintaa yhteiskunnan velvoitteiden 
hoitamiseksi. Nämä ovat valttikortteja ulkomaisten 
yritysten houkuttelemisessa. Elinkeinoelämän ja 
työmarkkinoiden pitäisi kuunnella enemmän toisiaan 
ja hakea yhteisiä ratkaisuja. Suomessa on pienet 
yhteiskunnalliset erot ja olemme onnistuneet siinä 
hyvin, paremmin kuin Ruotsissa. Segregaatio pitää 
ottaa huomioon yhteiskuntasuunnittelussa ja edistää 
yhteiskunnan yhtenäisyyttä. Työvoiman määrää 
voidaan kasvattaa työperäisellä maahanmuutolla, 
jossa integroiminen yhteiskuntaan on tärkeää. Tätä 
integraatiota kannattaa kehittää ja viedä eteenpäin. 
Yksi toimiva keino juurruttaa tulijoita suomalaiseen 
yhteiskuntaan on suomen kielen opetus ammattiope-
tuksen yhteydessä. 
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Työvoiman vaikutus 
kilpailukykyyn on suuri. 

Alijäämän hoitaminen vaatii 
suuremman työllisyyden.

Tarvitaan pidempi työura 
ja mahdollisuus päästä 

nopeammin töihin. 
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Suomen talous luisuu taantumaan 
 mitkä mittarit ovat punaisella?

HAASTATTELUSSA AALTO-YLIOPISTON PROFESSORI VESA PUTTONEN  
JA MYDATA GLOBAL NETWORKIN BO HARALD 
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Jos katsotaan isoja lukuja, kaksi asiaa on ylitse 
muiden: Suomi elää yli varojensa ja tarvitsemme 

työperäistä maahanmuuttoa.

LÄHTÖKOHTAISESTI Suomessa on hyvät 
edellytykset taloudelliseen toimintaan, mutta 
viimeinen vuosikymmen on ollut hapuilua. 

Toivottavasti meille ei tule toista menetettyä vuosi-
kymmentä, toivoo Vesa Puttonen. Tämä on erityi-
sesti nuorten kannalta tärkeää. Suomi elää nyt tällä 
hetkellä yli varojensa ja ottaa velkaa rahoittaaksensa 
sen. Mutta rahoittaako Euroopan keskuspankki meitä 
maailman tappiin asti? Korkojen noustessa laina-
kannalle tulee vielä 4–5 miljardia lisää korkoa. Ainoa 
tapa selvitä tästä eteenpäin on tehdä aina pikkuisen 
paremmin joka kohdassa. Isoja muutoksia ei voi 
tehdä kerralla, mutta pienet hyvät muutokset näkyvät 
parempana taseena kymmenen vuoden päästä. Tämä 
pätee niin yrityksiin kuin valtiontalouteen.

Toinen iso talouden kannalta kriittinen asia 
on työperäisen maahanmuuton kasvattaminen. 
Syntyvyys on romahtanut suhdelukuun 1,4, mikä 
tarkoittaa että kahta vanhempaa kohden syntyy 1,4 
lasta. Tämä tarkoittaa voimakasta syntyvyyden laskua 
ja ikärakenteen epäedullista muutosta. Työikäisten 
määrä pienenee ja Suomeen tarvitaan lisää osaavia 
työntekijöitä ulkomailta. Lisäksi opiskelijoiden 
pitäisi työllistyä nopeammin. Nyt tehdään hanttitöitä 
siihen saakka, kunnes valmistutaan maisteriksi, ja 
sekin tapahtuu melko hitaasti, toteaa Bo Harald. 
Kolmivuotinen alempi korkeakoulututkinto on muual-
la maailmassa varsin riittävä tutkinto moniin töihin, 
maisterivaihe voisi olla sekä maksullinen ja lyhyempi. 

Pitäisikö hyvinvointivaltio määritellä uudelleen? 
Hyvinvointivaltiossa julkinen sektori hoitaa tärkeitä 
tehtäviä. Kehitys on ollut hyvä viimeiset sata vuotta, 
mutta pitäisikö julkisen sektorin tehtävät määritellä 
nyt uudelleen? Valtiolla tulee olla rooli säätelijänä ja 

palveluiden ostajana. Mutta kannattaako julkisen 
sektorin yrittää hoitaa kaikkea, sekä palvelutuotan-
toa että sen regulaatiota? Kannattaisiko terveys-
palvelujakin ulkoistaa yksityiselle puolelle, joka on 
kuitenkin dynaamisempi kuin julkinen puoli?

Sen lisäksi, että valtion infra on rakennettu 20 
miljoonalle ihmiselle, valtio jakaa rahaa tavalla, jossa 
yksilön vastuu hävitetään. Opiskelusta saa rahaa sen 
lisäksi, että saa ilmaiset opinnot. Tästä seuraa, että 
opiskeluajat venyvät herkästi tarpeettoman pitkiksi. 
Erilaiset yritystuet ovat olleet kasvussa, kun valtio 
hoitaa ja järjestää kaiken.

Ilman suunnitelmallisuutta tällaiset hajanaiset 
yritystuet eivät saa aikaan haluttua vaikutusta. 
Tarvitsemme tuottavuutta nopeasti lisää. Pitäisi 
katsoa, mihin yritystoimintaan kannattaisi aluksi 
satsata, mikä maksaa itsensä nopeimmin takaisin. 
Tällä hetkellä tuet menevät joka suuntaan, eikä 
niillä ole haluttua vaikutusta. Valtiosta on tullut 
jäykkä, vaikka pienen maan pitäisi olla ketterä. Myös 
sääntelyä pitää keventää. Valtiolla pitäisi olla selkeät 
tavoitteet, mutta monipuoluejärjestelmässä kaikilla 
on omat tavoitteensa. Meillä on huono poliittinen 
järjestelmä priorisointiin. 

BYROKRATIA JA  
MITÄ BYROKRATIAN EI  
KANNATTAISI TEHDÄ:

 Ѵ Kannattaako julkisen sektorin 
yrittää hoitaa kaikkea, sekä 
palvelutuotantoa että sääntelyä? 
Nyt julkinen sektori hoitaa yhä 
enemmän tehtäviä. 

 Ѵ Julkiset kulut ovat suhteessa 
BKT:hen suurinta maailmassa.

 Ѵ Yleensä terveyspuolen ulkoistus on 
parempi ja dynaamisempi ratkaisu, 
kuin että julkinen sektori tuottaa 
sen. 

 Ѵ Palveluverkostoa ja infraa ei 
voi viedä jokaiselle pienelle 
paikkakunnalle Suomessa.

 Ѵ Yhteiskunnalle tulee kalliiksi, jos 
yksilön vastuu hävitetään.
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SUOMESSA tarvitaan iso määrä koulutus-
peräistä maahanmuuttoa ratkaisemaan 
osaamisen ja työvoiman kysyntää. Pelkästään 

teknologia teollisuus tarvitsee 13 000 uutta työnte-
kijää vuodessa, eli 130 000 seuraavan kymmenen 
vuoden aikana, toteaa Peter Vesterbacka. Maailma on 
täynnä motivoituneita nuoria, kyse on vain siitä, miten 
saamme heidät tänne. Pelkästään toisen asteen 
oppilaitoksissa on 20 000 paikkaa täyttämättä joka 
vuosi. Myös maatalous tarvitsee lisää työntekijöitä ja 
erityisesti kausityöntekijöitä.

Työperäisessä maahanmuutossa kotouttaminen 
on hyvin tärkeää. Vesterbacka on ollut kehittämässä 
uutta Suomi-mallia työperäiseen koulutukseen ja 
maahanmuuttoon Finest Future -yrityksessä, joka 
pyrkii välittämään aasialaisia nuoria opiskelijoiksi pie-
niin suomalaislukioihin. Finest Future -koulutuksessa 
haetaan motivoituneita opiskelijoita maailmalta, ja 
heille opetetaan suomen kielen alkeet jo lähtömaas-
sa. Tällaiselle koulutukselle, jossa jo lähtömaassa 
opetetaan suomea, on rajaton kysyntä. Suomeen 
tulevat nuoret pärjäävät ja oppivat hyvin suomea, sillä 
heillä on hurja motivaatio. Tätä on harjoiteltu Mäntän 
lukiossa ja tulokset ovat olleet hyviä. Edelläkävijänä 

Työperäinen maahanmuutto,  
brändäys ja rohkeus
HAASTATTELUSSA TOSITEKIJÄ PETER VESTERBACKA  
JA MTK:N ELINVOIMAJOHTAJA PÄIVI NERG

tässä on ollut Sallan lukio. 
Suomeen tulleita ukrainalaisia on myös kou-

lutettu monella taholla, muun muassa Vaasassa. 
Ukrainalaisten maahantuloa pitäisi helpottaa vielä 
enemmän. Tässä toiminnassa yhdistyy ukrainalaisten 
tarve päästä pois sodan alta ja Suomen tarve saada 
lisää työntekijöitä. Oleskelulupaan tarvittava prosessi 
on kuitenkin monimutkainen ja vaikka sitä on lyhen-
netty, muualla on toimittu vielä ketterämmin.

Meidän pitäisi rohkeasti lähteä tekemään ja 
tuotteistamaan suomalaisia elintarvikkeita. Tuotteita 
pitäisi jalostaa brändi edellä ja rakentaa koko 
kokemus. Ja mikään ei estä meitä tekemästä tätä, 
kannustaa Vesterbacka. Asiaa pitää lähestyä koko-
naisvaltaisesti. Se ei ole pelkästään siisti pakkaus, 
vaan se on koko tarina. Tästä onnistunut esimerkki 
on suomen koulutus. Minne päin maailmaa meneekin, 
niin suomen koulutus tunnetaan maailman parhaana. 
Ei ole mitään syytä miksi emme onnistuisi elintar-
vikkeiden brändäyksessä! Hyviä esimerkkejä löytyy 
Suomesta jo, mutta se on liian vähän ja meidän pitää 
saada lisää vauhtia. Hyvistä onnistumisista voi oppia 
sen, että ei kannata pelätä lähteä tekemään uutta. 
Lähdetään vain tekemään, eikä uskota sellaisiin myyt-

teihin kuin että suomalainen ei osaa markkinoida. 
Nuorissa alkaa olla jo tähän tarvittavaa rohkeutta.

Suomen elintarvikeviennin arvo on ihan nolla 
verrattuna muihin pohjoismaihin, poikkeuksena tästä 
on juomateollisuus. Suomesta viedään lihaa ja maitoa 
bulkkituotteina, mutta ei brändättyjä tuotteita. 
Tässä on tosi paljon tehtävää, painottaa Päivi Nerg. 
Ongelmana on, että meillä ei synny erikoistuneita 
tuotteita. Kotimaiset kuluttajamarkkinat ovat 
siihen liian pienet. Meidän pitäisi saada vienti auki. 
Viennissä olisi todella paljon mahdollisuuksia, ja 
samalla se tasoittaisi kotimarkkinatilannetta.

Teollisuuden pitää lähteä jalostamaan tuotteita 
vielä enemmän. Kaurassa on meneillään isoja pa-
nostuksia. Pohjoismainen yhteistyö Nordic Oats on 
perustettu viemään yhdessä pohjoisia kauratuotteita. 
Ruuan puhtaus ei ole se argumentti, jolla voidaan 
edetä, sillä myös muut maat pitävät omia tuotteitaan 
maailman puhtaimpina ja laadukkaimpina. Pitää 
mennä vielä syvemmälle tuotteen kanssa.

Elintarviketeollisuus ja maatalous ovat meillä 
aika perinteistä, ja rohkeutta ja riskinottokykyä ei ole 
riittävästi. Meille tuli markkinatalous elintarvikealalle 
vasta EU:n myötä. Suomessa on kuitenkin huippu-
tuottajia, ja heidän asenteensa pitää kääntää meille 
voimaksi. Se lähtee ihan yksittäisistä viljelijöistä 
ja tuottajista. He ovat ylpeitä tuotteistaan ja ovat 
tehneet yhteistyötä kuluttajien kanssa. Asenteita 
pitää lähteä muuttamaan, ja siinä on ehkä kyse 
enemmänkin teollisuudesta, neuvontajärjestöistä, 
edunvalvontajärjestöistä ja koko ketjusta. Ja asenne-
muutos lähtee kuluttajien ja viennin kautta.

Mistä saadaan lisää työvoimaa maaseudulle ja 
jatkajia tiloille, joissa pitäisi tehdä sukupolvenvaih-
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dos? Maaseudun tyhjeneminen tarkoittaisi sitä, että 
meiltä loppuu kyky tuottaa omaa ruokaa ja luopui-
simme omavaraisuudestamme. Elävä maatalous 
edellyttää elävää maaseutua. Tällä hetkellä monin 
paikoin tilakoko kasvaa ja se parantaa toiminnan 

Ovatko kotoutus
prosessimme 

tarpeeksi 
tehokkaita? kannattavuutta. Lisäksi isommat tilat voivat ottaa 

käyttöönsä kiertotalouden tuomia hyötyjä kuten 
biokaasulaitoksia. Pohjoismaissa pystytään tuot-
tamaan maataloustuotteita kiertotalouden kautta 
vähäisemmällä keinolannoitemäärällä. Ja tämä on 
tulevaisuudessa kilpailuetu. Kiteytettynä Suomen 
maa- ja metsätalous on meidän ”kruunun jalokivem-
me”. Sitä pitäisi kehittää enemmän kuluttajalähtöi-
sesti ja markkinalähtöisesti. Koko ketjussa pitäisi 
nähdä meidän vahvuutemme, tehdä brändituotteita ja 

ottaa vielä voimakkaammin mukaan kestävä kehitys 
ja ympäristöasiat, sanoo Nerg. 

Huolestuttavaa on, että Suomen kansalliseen 
metsäpolitiikkaan on tulossa EU:n metsätalous- ja 
ympäristöpolitiikka takaoven kautta sisään. Tähän on 
nyt havahduttu ja ääntä on saatu kuuluville. Tärkeä 
viesti EU:n suuntaan on, että me osaamme hoitaa 
kasvavaa metsää ja meillä on hyviä hiilinieluja. Meidän 
täytyy tietysti olla nöyriä, ja kehittää jatkuvasti 
osaamistamme. 
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Opiskelijoiden työperäistä 
maahanmuuttoa edistämässä
HAASTATTELUSSA KUSTAA VALTONEN FINEST FUTURE-
OHJELMASTA JA OPISKELIJA ANH THY MÄNTÄN LUKIOSTA

SUOMI ikääntyy ja asialle pitää tehdä jotain. 
Suomeen on jo vuosikaudet tullut opiskeli-
joita korkeakouluihin ja yliopistoihin. Uutena 

suunnitelmana on, että tuodaan opiskelijoita jo 
lukioihin, joista sitten päädytään jatko-opintoihin. 
Kustaa Valtonen pohjustaa, että tämä idea lähti siitä 
havainnosta, että 20 000 toisen asteen paikkaa 
jää vuosittain täyttämättä. Tämä kertoo siitä, 
että meidän systeemimme käy tyhjällä teholla 
monella paikkakunnalla. Kustaa Valtonen ja Peter 
Vesterbacka ovat vierailleet monella paikkakunnalla 
keskustelemassa asiasta koulujen 
ja kuntien kanssa. On kouluja, joissa 
on vain 50–100 opiskelijaa, mutta 
resurssit on mitoitettu suuremmalle 
oppilasmäärälle. 

Finest Future on muutamia 
vuosia sitten käynnistetty hanke, 
jossa on koulutuksen kautta 
lähdetty hakemaan lukio-opiskelijoita Suomeen. 
Ideana on, että suomen kieltä opetetaan koululaisille 
jo lähtömaassa. Tämän jälkeen opiskelijat pyrkivät 
normaalin yhteishaun kautta haluamaansa lukioon 
Suomeen. Realistinen tavoite on 15 000 lukiolaista 

vuodessa. Jos suhteuttaa tämän täyttämättä jääviin 
lukiopaikkoihin, luku ei ole enää kauhean suuri, sanoo 
Valtonen. Jos vertaamme lukua väestövajeeseen ja 
osaajapulaan, tämä hädin tuskin riittää täyttämään sen. 

Kunnat pystyvät usein tarjoamaan asumisen 
tulijoille. Monet Suomeen tulleet lukiolaiset tekevät 
myös töitä opiskeluiden lomassa. Yksi tavoite on 
saada virkistettyä pieniä paikkakuntia. Silloin syntyy 
tarvetta asunnoille ja palveluille. Näiden ohjelmien 
kautta tulee myös sairaanhoitajaopiskelijoita suoraan 
toiselle asteelle. Koulutusvientiä ja koulutuksen 

myyntiä on peräänkuulutettu vuosikaudet. 
Nyt on saatu paketoitua tämä aika hyvin, 
ja 15 000 oppilaan määrä voi olla hyvinkin 
realistinen lähitulevaisuudessa, toteaa 
Valtonen.

Anh Thy, eli tuttavallisemmin Anna, 
on tullut Suomeen Finest Futuren 
kautta. Hän kertoo opiskelevansa Mäntän 

lukiossa, jossa on vain reilut 120 opiskelijaa. Hän on 
tullut Suomeen Saigonista, Vietnamista noin vuosi 
sitten. Hän opiskeli suomen kieltä ensin Vietnamissa 
kuusi kuukautta ja valmistautui lukioon Sallan lukion 
kesäleirillä. 

"  Sallassa tutustuimme Suomen kulttuuriin ja 
kieleen. Osallistuimme myös muuhun toimintaan, 
kuten kävimme saunassa ja metsäkävelyillä. Näin 
myös paljon poroja ja kaaduin keskellä niitä", Anna 
muistelee ensikokemuksiaan.

"  Saigonissa minulla on perhe, äiti, isä ja pikkuveli. 
Asumme aivan kaupungin keskellä. Kaupunki on 
suuri ja 200 kertaa suurempi kuin Mänttä." 

"  Päätös lähteä Suomeen ei ollut vaikea. Vain kaksi 
päivää ennen rekisteröinnin umpeutumista sain 
kuulla tästä ohjelmasta. Ajattelin, että mitä minulla 
on hävittävää tässä ja ilmoittauduin mukaan", Anna 
muistelee.

"  Meillä on Mäntässä pieni koulu, mutta tekniikka ja 
materiaalit ovat hyvät", Anna kertoo hyvällä suo-
men kielellä. Anna valmistautuu jo ylioppilaskirjoi-
tuksiin ja tavoitteena on kirjoittaa ensimmäisenä 
yhteiskuntaoppi.

"  Olen saanut ystäviä ja asun suomalaisen kämppiks-
en kanssa. Suomen kieli oli vaikeaa alussa, mutta 
nyt se on tullut vain helpommaksi. Ääntäminen ei 
ole vaikeaa. Suomen kieli on söpö, Anna heittää."

"  Tavoitteeni on lähteä opiskelemaan Tampereelle 
koulun jälkeen", Anna pohtii. 

20 000 toisen 
asteen paikkaa 
jää vuosittain 
täyttämättä.
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Mielenterveyden hoidossa varhainen 
puuttuminen ensiarvoisen tärkeää
HAASTATTELUSSA LASTENPSYKIATRIAN PROFESSORI TUULA TAMMINEN JA  
MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITON TOIMINNANJOHTAJA OLAVI SYDÄNMAANLAKKA

NUORIA usein osoitellaan ja ajatellaan että, 
mitäs ne nykynuoret? Pandemian aikana 
nuoret ovat osanneet lähteä liikkeelle mie-

lenterveysasiassa ja vaatimaan apuja, mikä on ehkä 
vanhemmalle sukupolvelle suorastaan vierasta. 

Onnellisuus on hyvin laaja ja iso asia. Meillä on 
moni asia hyvin. Onnellisuuden yksi perusasia on 
luottamus. Meillä on kaikesta huolimatta luottamusta 
edelleen, enemmän kuin monessa muussa maassa. 
Meillä on myös kipeitä isoja asioita. Olemme neu-
vottomia, kun meillä on kaikenlaista hyvää ja silti 
lapset, nuoret ja nuoret aikuisetkin voivat pahoin 
mielenmaailmassaan. Arvoissa on tapahtunut valtava 
muutos ja niiden kirjo on kasvanut, muistuttaa Tuula 
Tamminen. Nuoret ovat tästä herkästi ihmeissään. 
Kodin ja yhteisöllisyyden tuki olisi tärkeää. Pandemia 
jollain tavalla palautti meidät takaisin perimmäisten 
arvojen äärelle, jossa koti ja lähimmäiset ovat tärkei-
tä, toteaa Olavi Sydänmaanlakka. Tämä liittyy arjen 
turvallisuuden kokemiseen, joka on ihmiselämässä 
merkittävimpiä kokemuksia. On tärkeää, että kokee 

omassa elämäntilanteessaan olevansa turvassa ja 
hyväksytty, ja juuri sellaisena kuin on. Nykynuorilta 
tuntuu tulevan tämän kaltaista puhetta ja pettymystä 
siitä, jos sitä ei ole. Yhteisöllisyys ja onnellisuus ovat 
linkittyneet toisiinsa.

Lapset ja nuoret hakevat kotia ja etsivät läheisyyt-
tä, mutta me aikuiset olemme ehkä kiirehtineet liikaa, 
pohtii Tamminen. Aikuiset kannattelevat ajatusmaail-
maa, jossa halutaan kaikki ja heti nyt! Ja tämä siirtyy 
lapsiin. Länsimaissa nähtiin jo parikymmentä vuotta 
sitten, että taloudellinen kasvu ei luonut enää ihmi-
sille lisää hyvinvointia. Tämä oli historiallinen käänne, 
tätä oli vaikea uskoa. Siihen saakka taloudellisella 
hyvinvoinnilla oli voitu parantaa ihmisten terveyttä 
ja hyvinvointia. Pandemian aikana huomasimme, 
että on olemassa myös hidas elämä, muistuttaa 
Sydänmaanlakka. Mikä tekee hyvää meille aikuisille, 
tekee hyvää myös lapsille.

Kaikissa maissa nähdään samaa ilmiöitä kuin 
Suomessa nuorissa ja aikuisissa. Suomi on monessa 
mielessä onnellinen ja hyvinvoiva maa. Kaksi isoa 

uhkaa on kuitenkin noussut. Ensimmäinen uhka 
on yksinäisyys. Yksinäisyys on sisällä meidän 
kulttuurissamme, meillä on ollut iso maa ja vähän 
väestöä. Täällä on ollut pakko pärjätä yksin. Meillä on 
Suomessa pitkä traditio siinä, että kaikkien lasten 
itsenäisyyttä tuetaan aivan liian varhain ja aivan liian 
voimakkaasti. Toinen uhka on turvallisuus. Olemme 
olleet pitkään turvallinen maa. Nyt olemme siinä tilan-
teessa, että meidän täytyy havahtua lasten ja nuorten 
mielenterveysasioihin, jotka liittyvät turvallisuuteen. 

Byrokratian kasvaminen on länsimaissa hirvittävä 
taakka. Meidän pitäisi saada tämä kenttä toimi-
maan tehokkaasti. Mielenterveysalalla on paljon 
toimijoita, mutta kaikilla on liian vähän resursseja. 
Kaikki yrittävät tehdä parhaansa, kun tarve on suuri. 
Suomeen on vihdoin saatava tehtyä lasten ja nuorten 
mielenterveysstrategia. 

Vapaaehtoisuus on yksi merkittävämpiä yh-
teisöllisyyttä kannattelevia voimia. Tarvitsemme 
myös tavallisuuden ammattilaisia, vapaaehtoisia, 
joilla ei ole ammatillista pätevyyttä. Ammattilaiset 
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MARTIN TEESI 1

Lisää elinikäisiä työ tunteja työuran 
alussa, keskellä ja lopussa.

MARTIN TEESI 2

Työvoimaa kasvatettava  
100 000 hengellä.

MARTIN TEESI 3

Nuorissa on tulevaisuutemme!

MARTIN TEESI 4

Hyväntekeväisyys tekee hyvää!

Meillä on Suomessa pitkä traditio, että 
kaikkien lasten itsenäisyyttä tuetaan 

aivan liian varhain.

voivat tukea vapaaehtoisten työtä. Vapaaehtoistyö voi väsyä liian vaikeisiin tilanteisiin, 
ennen kuin ammattilaiset pääsevät auttamaan. Tämä voi tapahtua pahimmillaan kahden 
vuoden jonotuksen jälkeen, kertoo Tamminen. Riski on, että vapaaehtoiset kuormittuvat. 
Kriisipuheluiden määrä on kasvanut huomattavasti. Kyse on usein tosi kriittisestä tilan-
teesta ja apu pitäisi saada nopeammin. Palvelujärjestelmä toimii hyvin vähillä resursseilla. 
Mitä aikaisemmin nuorta hoidetaan ja mitä varhaisemmassa vaiheessa päästään tekemään 
moniammatillinen arviointi, sitä enemmän kuitenkin säästetään. 
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Rakenteita ja säännöstöjä 
tuplakokoisen maan 

tarpeisiin 
– YHTEISTÄ VARALLISUUTTA ON  

KÄYTETTÄVÄ HUOLELLA
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Lähde: VM ennuste 2022

Lähde: Tilastokeskus

Julkinen velka 
kasvaa vauhdilla ja 

on jo rakenteellista

Julkisen velan korot liikkuvat 
miljardeissa seuraavina vuosina

JULKINEN VELKA 1990-2022 
(2023-2025 ENNUSTE)

Julkista velkaa on otettu voimak-
kaasti 1990-laman hoitoon ja 2008 
finanssikriisin hoitoon. Tämän 
jälkeen velanotto ei ole enää tait-
tunut. Velasta 20 % eli 40 miljardia 
on otettu viimeisen neljän vuoden 
aikana. Kansantalous ei kuitenkaan 
ole juurikaan kasvanut vuoden 2008 
jälkeen. 

VM:n joulukuun arvion mukaan julkisen velan korko voi olla yli 4 miljardia vuonna 2026. Korkojen nousun vaikutus 
Suomen julkiseen velkaan on huomattava. Tämä johtuu julkisen velan historiallisen korkeasta tasosta. Ennusteen 
korkokehitys perustuu valtion 10 vuoden obligaatiokoron nousuun, jota on arvioitu VM:n joulukuun 2022 ennus-
teessa. Vaikka lainaa ei lyhennettäisi, korot on maksettava.

Jos julkinen velka kasvaa vielä kaksi vaalikautta samaan tahtiin, korot voivat kaksinkertaistua.

1990
lama

1995
Velka kasvoi viidessä

vuodessa 12,5 miljardista
51 miljardiin.

2009
finanssikriisi. 
Velka 80 mrd.

2019
Velkaa 150 mrd

2020–22
Pandemia ja sota, velka nousi 182 miljardiin

2025
Jos nykytarve jatkuu, velka voi kohota lähivuosina 230 miljardiin.

Muissa pohjoismaissa 
velan suhde bruttokansan

tuotteeseen on puolta pienempi

36,3 %    72,4 %

2022 2023 2024 2025 2026

1
mrd

1,85
mrd

2,75
mrd

3,6
mrd

4,5
mrd
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Lähde: Tilastokeskus Lähde: Eurostat

Huoltosuhde on menossa 
jyrkästi huonoon suuntaan

Julkinen sektori on jäänyt 
liian suurelle kasvu-uralle

Työikäinen väestö pienenee voimakkaasti ja samalla väestö vanhenee. 
Suomen huoltosuhde heikkenee edelleen tulevaisuudessa. Vuonna 2022 
väestöllinen huoltosuhde oli 63 ja ennusteen mukaan vuonna 2030 se on 

jo hieman yli 70. 

Julkisen sektorin kulut suhteessa 
bruttokansantuotteeseen muissa 

verrokkimaissa vuonna 2021.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

65 vuotta täyttäneiden osuus, % Alle 15-vuotiaiden osuus, %
Suomi

55,6 %

Tanska

50,8 %

Ruotsi

49,5 %

EU

51,5 %

Eläkeläisten 
määrä kasvaa
         Yli 65-vuotiaat, % 

Nuorten määrä 
vähenee
        Alle 15-vuotiaat, %
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Miten turvataan kilpailukyky ja mahdollisuus 
hyvään koulutukseen ja riittävään työllisyyteen 
Suomessa ikäluokkien pienentyessä
HAASTATTELUSSA OAJ:N ENTINEN PUHEENJOHTAJA OLLI LUUKKAINEN

SUOMALAISEN oppijärjestelmän tavoitteena 
on ollut jo pitkälle toistasataa vuotta se, että 
koulutuksen pitää olla saavutettavissa. Tämän 

pitää toteutua riippumatta siitä, minne päin Suomea 
olet syntynyt. Tällä oppimispolulla saa ponnistaa 
niin pitkälle kuin ikinä kyvyt ja halukkuus riittävät. 
Käynnissä on nyt iso muutos, joka johtuu aloittavien 
ikäluokkien pienentymisestä. Vielä jokin aika sitten 
aloittavan ikäluokan koko oli 65 000 oppilasta. Nyt 
aloittavien oppilaiden lukumäärä on vähentymään 
päin ja on lähitulevaisuudessa alle 50 000. Tällä tulee 
olemaan monia vaikutuksia siihen, miten turvataan 
yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen. Vähe-
nevä oppilasmäärä johtaa kysymyksiin koulujen ja 
oppilaitosten lukumäärästä tulevaisuudessa. 

Ensin pitää kuitenkin olla rohkeutta katsoa asioita 
silmiin ja sen jälkeen tulee olla rohkeutta ryhtyä 
toimenpiteisiin, painottaa Olli Luukkainen. Tämä 

on niin haastava ja vaikeasti ratkaistava kysymys, 
että seuraavan hallituksen täytyy nostaa tämä asia 
voimakkaasti esille ja hakea ratkaisua. Yksi hyvä 
askel on ollut se, että eduskunnassa on syksyllä 
2022 hyväksytty hallituksen koulutuspoliittinen 
selonteko, joka on nostanut näitä aiheita esille. Mutta 
selonteosta kuitenkin puuttuvat vielä toimenpiteet ja 
rahoituskysymys, huomauttaa Olli Luukkainen.

Oppimisyhteisö, joka koostuu oppilaista, opet-
tajista ja muista koulun sidosryhmistä on tärkeä 
oppilaan hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta. 
Korona-aika osoitti sen, että pelkästään etäopetuk-
sessa ja eristyneissä oloissa opiskelu lisää nuorten 
pahoinvointia ja mielenterveysongelmia. Opiskelijat 
tarvitsevat konkreettisen, ei pelkästään virtuaalisen, 
oppimisyhteisön tukea pärjäämisessä ja riittävyyden 
tunteessa. Tähän viitaten Luukkaisella on vahva 
viesti: peruskoulua ei tule rakentaa vain verkko-op-

pimisen varaan jatkossa. Se ei saa olla ainut ratkaisu 
vähenevään oppilasmäärään. 

Kansainvälinen kilpailu tulee kiristymään ja 
meidän pitää ylläpitää osaamistaso korkeana. Suomi 
tulee pärjäämään vain korkean jalostusasteen 
tuotteilla, korkealla osaamisella ja korkealla oppimi-
sella, painottaa Luukkainen. Silloin koko ikäluokka 
pitää kouluttaa korkeammalle tasolle. Koulutuksen 
rahoitus on turvattava. On suuri houkutus yhdistää 
ammatillinen koulutus ja jopa lukioaste soten rahoi-
tuksen kanssa samaan koriin, sillä järjestävät tahot 
ovat osittain samoja. Tässä on sellainen suuri vaara, 
että sote nielaisee myös koulutukseen suunnatut 
varat. Kansallisen kilpailukyvyn kannalta osaamispoh-
ja on turvattava ja koulutusrahat tulee pitää erillään 
sote-rahoituksesta. 
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Koulutuksella on suuri vaikutus 
Suomen kansainväliseen 

kilpailukykyyn. Tasoa, 
osaamista ja työllisten 
määrää on nostettava. 

Korkean jalostusasteen 
tuotteet edellyttävät korkeaa 

osaamista. Korkean osaamisen 
takaa vain riittävä rahoitus 

koulutusjärjestelmään, ja 
rahoitus ei saa jäädä sote-

uudistuksen jalkoihin.
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Hyvinvointi ja turvaverkot, 
soteuudistus
HAASTATTELUSSA LÄÄKÄRILIITON TOIMINNANJOHTAJA  
JANNE AALTONEN JA SOTE-ASIANTUNTIJA JA KESKUSTAN 
ENTINEN PUOLUESIHTEERI JARMO KORHONEN

VANHA sosiaali- ja terveydenhuollon järjestel-
mä, joka oli voimassa vuoden 2022 loppuun, 
luotiin 70- ja 80-luvulla kuntapohjaiseen 

järjestelmään. Tehtiin suomalainen hyvinvointivaltio 
ja sitten tulikin lama. Tämä pysäytti kehityksen 
jättimäisesti ja tultiin siihen tilanteeseen, että 
meidän kuntarakennettamme ei uskallettu lähteä 
muuttamaan. Tässä tilanteessa sosiaali- ja terveys-
palvelut olivat kuntien vastuulla. Kun kuntauudistusta 
ei pystytty tekemään, tehtiin lopulta hallintouudistus. 
Hallintouudistuksesta kaikilla tahoilla oli eri toiveita. 
Uudistusta ei tehty parlamentaarisen valmistelun 
kautta, vaan kukin hallitus yritti saada asian etene-
mään omalla poliittisella voimasuhteellaan.

Uudistuksessa tulee olemaan haastavaa ja 
hankalaa se, että hoitovelkaa on kerrytetty valtavasti. 
Palvelun ja toiminnallisen vajeen lisäksi uudistukseen 
tulee elementtejä, jotka automaattisesti lisäävät 
kustannuksia. Nämä elementit ovat palkkaharmoni-
saatio, tietojärjestelmäratkaisut, palkanmaksu-

järjestelmät, henkilöhallintojärjestelmät ja lasku-
tus järjestelmät. Vaikka osittain voidaan käyttää 
vanhoja pohjia, kaikkiin vaaditaan lisää työtä. Näiden 
elementtien kustannus on miljardien luokkaa, ja tämä 
ei tuo vielä sekuntiakaan terveyttä. Tämän summan 
päälle tulevat hoitotakuusta, hoitomitoituksen 
tiukentamisesta ja vanhusväestön lisääntyneestä 
palvelutarpeesta syntyvät kustannukset, mainitsee 
Janne Aaltonen. Jarmo Korhonen uskoo, että tämän 
vuosikymmenen aikana uudistus tulee maksamaan 
vielä 8 miljardia lisää: soten rahoituslain mukaisia 
kuluja tulee miljardi, palkkaharmonisaatiosta tulee 
miljardi ja hoitovajeesta pari miljardia lisää. ICT-
kustannus on suunnilleen viiden miljardin kustannus. 

Sotesta ja terveyspalveluista puhuttaessa täytyisi 
puhua potilaasta, sillä sitä varten koko palvelujärjes-
telmä on olemassa. Nyt puhe yleensä kääntyy hyvin-
vointijärjestelmän organisaatioon. Ongelma on se, 
että sote oli vasta hallintoratkaisu. Ensi vaalikaudella 
tulee tehdä erikoislakien uudistus. Tulee olemaan 

äärettömän vaikeaa uudistaa varsinainen potilasta 
koskeva lainsäädäntö ja potilaan oikeudet. 

Kysymys kuuluu, miten nämä uudet hyvinvointi-
alueet rahoitetaan? Käytämme nyt liki 30 miljardia 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Sosiaalipuolella 
on työntekijöitä 330 000. Niistä julkisella puolella 
215 000 työntekijää ja yksityisellä puolella 100 000 
työntekijää. Tähän päälle tulee vielä varhais-
kasvatuksen ja päivähoidon osuus 100 000. 
Kokonaisuudessaan lopputuloksena on 420 000 
työntekijää hyvinvointialueilla. Tätä ei yleensä kukaan 
myönnä julkisesti, toteaa Korhonen. 

Vuoden 2020 tilastojen mukaan suomessa on 
115 000 koulutettua sairaanhoitajaa, joista on työelä-
mässä pikkuisen vajaa 75 000. Meillä on yli 40 000 
sairaanhoitoalalle koulutettua, jotka eivät työskentele 
alalla. Meiltä lähtee enemmän hoitajia ulkomaille, kuin 
meille tulee sieltä hoitajia. Osittain tämä johtuu siitä, 
että he asuvat väärissä paikoissa. Kustannustaso 
esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on niin paljon 
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kovempi kuin maakunta- tai kuntakeskuksissa. Uudet 
teknologiat ovat mahdollistaneet uusia toimintata-
poja. Digiteknologiassa on paljon mahdollisuuksia, 
mutta ne toteutuvat enemmän lääketieteen puolella 
kuin hoitotyön puolella. Etälääketiede on otettu 
viime vuosia laajasti käyttöön. Mutta digi ei korvaa 
läsnäoloa.

Vuosina 1945–55 syntyi miljoona lasta. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana syntyi puolet tuosta 
määrästä eli 550 000 lasta. Yli 65-vuotiaiden määrä 
on vuonna 2030 yli 1,7 miljoonaa. Ongelmana on, että 
ikäihmisten asumispalvelupaikkoja on vain 65 000 
ihmiselle. Samalla meillä on 
54 000 eläkeikäistä omaishoi-
tajaa valtiolla töissä. Jos nämä 
eläkkeellä olevat ihmiset lopet-
tavat ja sanoisivat, että valtio 
saa nyt hoitaa heidän omaisensa, 
koko suomalainen järjestelmä 
romahtaisi päivässä. Sen lisäksi, 
että he säästävät yhteiskunnalle 
valtavan määrän resursseja, 
omaishoitajat tuovat rakkautta 
ja inhimillisyyttä elämään. Ja he 
tekevät tätä työtä erittäin pienellä 
400–1 700 € palkalla. Tätä työtä 
pitää vielä verottaakin! Ei uskal-
leta käydä keskustelua, olisiko se 
verotonta työtä.

Meillä on luottamus siihen, että saamme 
huippuhoitoa kaikkina aikoina seitsemänä päivänä 
viikossa. Poliitikkojen täytyy vastata siitä, että 
rahoitusta tämän ylläpitämiseksi on olemassa. Tai 

sitten joudumme heikentämään järjestelmää jostain, 
painottaa Korhonen. Ja katsokaa sitä poliitikkoa, joka 
ryhtyy heikentämään jotain! Jos aiomme pärjätä, 
meidän on tehtävä asiat paremmin. Nyt me teemme 
liian vähän töitä. Me yritämme liian vähän. Meidän 
työllisyysasteemme on liian alhaalla. Eläkeikää on 
nyt hieman nostettu 65 ikävuoteen. Sitä varten, että 
meillä olisi tällainen terveydenhoitojärjestelmä, 
meidän täytyy saada tuottavuutta ja vaikuttavuutta 
paremmaksi. Työn tekemisen täytyy olla kannattavaa, 
Korhonen lataa. 

Palaamme tässä vielä ajattelussamme monta 
vuosikymmentä taaksepäin ja työ 
ja yrittäminen nousee kunniaan, 
koska ilman sitä emme tule pärjää-
mään. Eikä meillä ole tulevaisuutta 
vuonna 2040, ellei meille synny 
lisää lapsia. Järjestelmämme on 
jotenkin vinoutunut ja kaikkein 
isommat asumisen ja elämisen 
kulut sekä arvonlisävero rassaavat 
erityisesti lapsiperheitä, painottaa 
Korhonen. 

Suomen bruttokansantuotteen 
kasvu tulee työllisyyden kautta. 
Työllisyysasteen nostaminen, ja 
ihmisten aktivointi, ja ehkä sellais-
ten ihmisten aktivointi, jotka ovat 

jääneet pois työelämästä olisi tärkeää. Japanissa 
sanotaan, että ihmisellä on kolme uraa: opiskelu, am-
mattiura ja eläkkeelle jäämisen jälkeen alkaa kolmas 
ura. Siellä tehdään eläkkeellä paljon vapaaehtois-
työtä. Onko se sitten Suomen ratkaisu? Tosiasia on, 

että ihmisten pitää tehdä töitä pidempään kuin tällä 
hetkellä, toteaa Aaltonen. Masennuksen vuoksi jää 
järkyttävän suuri määrä ihmisiä työkyvyttömyyseläk-
keelle. Paradoksi on siinä, että olemme tehostaneet 
nämä ihmiset eläkkeelle ja työttömiksi. Rakenteet 
ovat sellaisia, että työelämässä ei ole väljää välittä-
mistä. Mielenterveysongelmat ovat suurin yksittäinen 
työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy. Täytyy keksiä 
jotain, ettemme tehosta itseämme hengiltä, sanoo 
Aaltonen. 

Terveydenhuollon toimiala ei ole vielä kannusta-
van johtajuuden ja johtamisotteen osalta siirtynyt 
2020-luvulle, sanoo Aaltonen. Parantamisen varaa 
olisi niin avoimuudessa, arvostamisessa kuin sisäi-
sessä viestinnässäkin. Olemme tottuneet terveyden-
huollossa sellaiseen malliin, jossa uralla eteneminen 
edellyttää tiettyjä hallinnollisia vastuita ja toimia. 
Nämä ovat tehtäviä, joihin näitä henkilöitä ei ole 
koskaan edes koulutettu. Osa suoriutuu erittäin hyvin, 
osa vähän huonommin. Mutta se on ollut tärkein 
ylenemisen väylä. Tarvittaisiin ehdottomasti sellai-
nen malli, jossa hyvät kokeneet työntekijät saavat 
arvostusta sekä nimikkeidensä että palkan kautta. 
Tämä koskisi niin lääkäreitä kuin hoitajapuolta. Tässä 
tarvittaisiin rohkeutta tehdä uutta järjestelmää pa-
remmaksi! Hyvinvointijärjestelmä tuottaa bruttokan-
santuotetta ja ennen kaikkea, se tuottaa hyvinvointia, 
jolla tuotetaan sitä, muistuttaa Aaltonen. 

Jos nämä eläkkeellä 
olevat ihmiset 
lopettavat ja 

sanoisivat, että 
valtio saa nyt hoitaa 
heidän omaisensa, 
koko suomalainen 

järjestelmä 
romahtaisi päivässä.
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Pienen maan on oltava ketterä. 
Sääntöjen ja byrokratian 

määrästä on hyvä keskustella.

LÖYDÄT KAIKKI HAASTATTELUT YOUTUBESTA:

@CAFEFINLAND    @SUOMI125
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Sisua, tsemppiä,  
arkijärkeä ja avoimuutta
HAASTATTELUSSA KOKENEET MONIOSAAJAT JA  
TOIMITTAJAT LASSE LEHTINEN JA TOMMI PARKKONEN

SUOMI on pieni kansakunta, joka toimii vasta pakon edessä. Suomalaiset 
ovat sisäänpäin kääntynyt kansa, joka näkyy suhtautumisessa työperäiseen 
maahanmuuttoon. Nyt käsillä olevat kriisit, pandemia, Venäjän hyökkäyssota 

ja johdannaisena syntynyt energiakriisi ovat pakottaneet meidät toimimaan. Nyt kun 
pitäisi houkutella enemmän pääomia ja osaajia ja tekijöitä ulkomailta, meillä onkin 
kotimainen byrokratia vastassa. 

Politiikassa vuorostaan perustuslaki kelpaa vastustamaan ja viivyttämään uudis-
tuksia. Tästä laista on tullut noutopöytä. Jos joku ehdottaa uudistuksia, vastustaja 
laittaa asian perustuslakivaliokuntaan tutkittavaksi. Nämä ovat itse aiheutettuja 
jarruja, jotka voitaisiin hyvällä poliittisella tahdolla väistää. Kotimaisen lainsäädännön 
kannalta ei ollut hyvä asia, että laadittiin perustuslaki, joka on täynnä pientä sälää ja 
nippeliä. Tällainen esimerkki on hyvää tarkoittava lause, joka on saatu perustuslakiin: 
jokaisella kansalaisella on oikeus työhön. Voiko valtio todella taata tämän? Voisiko 
sinne voisi laittaa myös sen, että on oikeus onnelliseen parisuhteeseen? Itse aiheu-
tetuissa ongelmissa on sellainen hyvä puoli, että ne voitaisiin myös purkaa, toteaa 
Lasse Lehtinen.

Pohjoismaisessa byrokratiassa on hyviä ja huonoja puolia, muistuttaa Tommi 
Parkkonen. Meillä on riittävällä tavalla hyvä ja toimiva byrokratia, täällä ei pysty 
tekemään aivan päättömiä asioita. Mutta haittapuolena on sellainen byrokratia, joka 
hidastaa reagointinopeutta. Esimerkkinä Suomen energian tarve, useat voimalaitos-
hankkeet seisovat lupajonoissa samalla, kun mietitään mistä saataisiin lisäenergiaa. 
Suomessa tarvittaisiin arkijärkeä ja avoimuutta. Julkinen puoli generoi hyvinvointia, 
mutta ei uusia veroeuroja. 
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MARTIN TEESI 1

Rohkeasti isot asiat esille 
keskusteluun!

MARTIN TEESI 2

Julkista sektoria on pienennettävä 
100 000 hengellä pehmein keinoin

MARTIN TEESI 3

Sote on tehtävä ihminen edellä, 
sote on mahdollisuus

MARTIN TEESI 4

Kaikista kunnista pitää 
voida olla ylpeä!

Meillä on riittävällä tavalla hyvä ja toimiva 
byrokratia, täällä ei pysty tekemään aivan 

päättömiä asioita.

Mutta haittapuolena on sellainen byrokratia 
joka hidastaa reagointinopeuttamme.

Isot asiat ovat viime aikoina kaatuneet Suomen valtion niskaan, ja niistä ei ole ollut 
muuta ulospääsyä kuin lainanotto. Tämä kierre on saatava katkaistua ja velkaantumisen 
vauhti hidastettua. Jos lainaa ei edes lyhennettäisi, niin korkomenot on joka tapaukses-
sa maksettava. Poliittisella päättäjällä on aina huoli omasta jatkuvuudestaan ja silloin 
lykätään vaikeita päätöksiä seuraavalle hallituskaudelle. 

Olimme aikoinaan umpiköyhä alusmaa, jossa ruvettiin harrastamaan taloutta, ja 
tämä alkoi kerryttämään varallisuutta. Johtava punainen lanka oli silloinkin koulutus. 
Kirkko vaati, että vihille ei pääse ilman lukutaitoa. Aikanaan tuli sitten peruskoulu, joka 
on vienyt meitä eteenpäin ja ollut kaikkien saavutettavissa. Nyt pitää antaa väljyyttä 

lainsäädännössä, lupamenettelyissä ja maahantulossa, jotta tämä hyvä koulutustaso ja 
osaaminen ei mene hukkaan. Samalla tulee vahtia, ettemme köyhdy velkaantumisen takia 
ja joudu niiden maiden joukkoon, joille ei povatakaan tulevaisuutta. Mutta kyllä näyttää 
siltä, että nyt alkaa olla jo pakko toimia. Rohkeasti isot asiat esille!

Suomeen tarvitaan valikoivaa työperäistä maahanmuuttoa ja vaikutteita muualta. 
Euroopan tasolla ja yhteisponnistuksilla olisi ajat sitten täytynyt rajoittaa hallitsematonta 
vyöryä erityisesti Välimeren maihin. Täytyy huolehtia, että Suomeen ei synny gettoja, 
kuten Ruotsissa on käynyt. Maahanmuutto on politikassa hyvin tunnepitoinen asia, ja sen 
varjolla voidaan vaikuttaa äänestäjiin.  

Sisua, tsemppiä,  
arkijärkeä ja avoimuutta
HAASTATTELUSSA KOKENEET MONIOSAAJAT JA  
TOIMITTAJAT LASSE LEHTINEN JA TOMMI PARKKONEN
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Kilpailukykyinen ja  
ketterä Suomi

– TEHDÄÄN SUOMESTA MAHDOLLINEN MAA JÄLKIPOLVILLE
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Viennissä vielä 
paljon potentiaalia, 

toivottavasti!

VIENNIN ARVO, MRD €

Ennen finanssikriisiä Suomen 
talouskasvu oli viennin varassa. 

Viimevuosina kasvun veturina on 
ollut yksityinen kulutus. Kasvua 
on tullut 2010-luvulla erityisesti 

palveluviennissä, mutta esimerkiksi 
Ruotsissa palveluviennin kasvu on 

ollut nopeampaa.
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57 520 €
51 560 €

45 390 €

Tuottavuus ja 
inves toinnit ovat 

jämähtäneet 
paikoilleen jo 10 

vuotta sitten 

Bruttokansantuote 
jää jälkeen 

pohjoismaisista 
verrokeista

TYÖN TUOTTAVUUS  
INDEKSI 2015 = 100

Suomen talouskasvu on ollut 
huomattavan hidasta vuoden 2008 
finanssikriisin jälkeen. 

Syitä on monia:
• vientiteollisuuden heikentynyt 

kilpailukyky kustannusten osalta

• osaavan työvoiman puute 

• työmarkkinoiden sääntely

BRUTTOKANSANTUOTE PER 
ASUKAS VUONNA 2021

Suomesta puuttuu ennen muuta 
kannustimia kasvuun, panostuksia 
osaamiseen ja työperäiseen 
korkeasti koulutettujen ihmisten 
maahanmuuttoon. Korkea osaami-
nen tuottaa kasvua. Meiltä puuttuu 
myös kannustimia investointeihin. 
Suomessa perinteisesti investoidaan 
seiniin, mutta ei tuotantoon ja 
teknologiaan. 
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KILPAILUKYKY ON TÄRKEÄ. 
KILPAILUKYKY ON YHTÄ KUIN 
HYVINVOINTI. KILPAILUKYKYYN 
VAIKUTTAVAT ENITEN:

 Ѵ henkilöstökulut eli työn 
järjestäminen, kyse ei ole 
halvemmasta palkasta vaan työn 
tehokkaammasta järjestämisestä

 Ѵ energiakustannukset, puhdas sähkö

 Ѵ logistiikka, jossa ollaan takamatkalla, 
kuljetus kauppaan ja maailmalle on 
kallista

 Ѵ verot, tässä suurimpana taakkana 
työn verotus

 Ѵ sääntely, liiketoiminnan ympäristön 
luvitus, kaavoitus ja valitusprosessit

Mikä on Suomen kilpailukyky ja miltä tilanteen 
pitäisi näyttää 20 vuoden tähtäimellä? 
HAASTATTELUSSA KESKUSKAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJA JUHO ROMAKKANIEMI

SUOMEN kilpailukyvyssä on tällä hetkellä 
ongelmia. Meidän ei pidä yrittää kilpailla 
halpatyömaiden kanssa, mutta meidän pitää 

olla kilpailukykyisiä Saksaan, Ruotsiin ja Tanskaan 
verrattuna. Suomi pärjää vain, jos meillä on kilpailu-
kykyä laajasti. Monessa asiassa olemme hinnoitelleet 
itsemme ulos. Mutta hyvä asia on, että tämä ei ole 
mikään kohtalo, painottaa Juho Romakkaniemi. 
Nämä ovat asioita, joita voimme korjata ihan omilla 
päätöksillämme.

Kilpailukyky pitää käsittää laajana kokonaisuu-
tena, jossa on erikseen kasvukilpailukyky ja kustan-
nuskilpailukyky. Kasvukilpailukyky on sitä, että meillä 
on osaamista, tutkimusta ja innovaatiokykyä. Näiden 
tärkeydestä meillä on laaja konsensus yli puoluera-
jojen. Ongelmana on vain se, että tämän lisääminen 
kasvattaa julkisia menoja. Kun julkinen talous on 
niukalla, tätä on vaikea enää kasvattaa. Toinen puoli 
on kustannustekijät. Nyt me olemme kokonaiskus-
tannuksissa selvästi takamatkalla verrattuna Saksaa, 

Ruotsiin ja Hollantiin, meidän tärkeisiin kilpailijamai-
himme korkeassa osaamisessa.

Kustannuskilpailukyky muodostuu monesta 
eri tekijästä. Romakkaniemi jakaa nämä tekijät 
mielellään viiteen eri osioon. Ensimmäinen on 
henkilöstökulut eli työn järjestäminen. Kyse ei ole 
halvemmasta palkasta vaan työn tehokkaammasta 
järjestämisestä, jolloin työ voidaan tehdä tuottavam-
min. Tähän tarvitaan enemmän paikallista sopimista. 
Energiakustannukset tulevat toisena. Varsinkin tässä 
vihreässä siirtymässä meidän on huolehdittava, 
että energiaa tehdään tehokkaasti ja markkinaeh-
toisesti. Se on meidän tulevaisuutemme puhdas 
sähkö. Logistiikassa Suomi on takamatkalla. Pitäisi 
huolehtia siitä, että kuljetukset kauppaan ja tehtaalta 
maailmalle eivät olisi niin kalliita. Seuraavaksi tulevat 
verot, ja tässä suurimpana taakkana työn verotus, 
sillä se kumuloituu joka vaiheessa. Viides kriittinen 
tekijä on sääntely. Tähän kuuluvat liiketoiminnan 
ympäristön luvitus, kaavoitus, valitusprosessit ja 
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MITEN TUOTTEESTA SAATAVA 
HINTA JAKAUTUU

muut. Näissä kaikissa viidessä kohdassa voidaan pa-
rantaa! Kaikkia tekijöitä ei tarvitse painaa alas, mutta 
kokonaisuuden pitäisi olla parempi kuin yhdessäkään 
meidän kilpailijamaassamme. 

Meidän pitäisi olla ketterämpiä. Esimerkiksi kaa-
voitus, luvitus ja valitus – kokonai-
suuden muuttaminen joustavaksi 
ja nopeaksi on tarpeen. Tämä olisi 
helppo prosessin uudistus ja toteu-
tettavissa matalalla kynnyksellä. 
Tämä ei maksa kenellekään mitään, 
mutta saadaan vastineeksi paljon 
lisää investointeja tähän maahan. 
Helpotus vähentäisi julkisen 
talouden taakkaa ja kustannuksia. 
Toinen samanlainen kysymys on 
työmarkkinamallin uudistaminen. 
Valtakunnalliset yleissitovat 
järjestelmät voisivat olla edelleen 
pohjalla. Mutta annetaan työpaikoille yrityksiin toisin 
sopimisen oikeus. Silloin kuin työntekijät ja työnanta-
jat näkevät yhteisesti, että paikallinen sopiminen on 
fiksumpi vaihtoehto, siihen pitäisi kaikilla olla vapaus. 
Yleissitovat sopimukset sitovat myös valtavasti 
sellaisia yrityksiä, jotka eivät ole voineet vaikuttaa 
sisältöön. Jos näitä asioita voitaisiin sopia tuotta-
vammin yrityksissä, siitä syntyisi palkanmaksuvaraa, 
kasvua, bonuksia ja yritys pärjäisi kansainvälisessä 
kilpailussa paremmin. Tämä tuottaisi lisää verotuloja 
yhteiskunnalle.

Mikä on visio 20 vuoden päässä? Murroskohtia on 
ollut havaittavissa kaupan alalla. Viime vuosikym-
menellä ennustettiin, että kivijalkakauppa häviää. 

Mutta nyt esimerkiksi suomalainen WOLT on tuonut 
kivijalkakaupan takaisin kunniaan. Asiakasrajapinta 
on kasvanut kivijalkakaupassa uudella tavalla. 
Teknologiset innovaatiot pystyvät muuttamaan 
kauppaa ja liiketoimintaa. Asiakaskunnissa myös 

kulutustottumukset muuttuvat.
Kaupan rakenteet ovat olleet 

hyvin keskittyneitä Suomessa. 
Kauppa on pysynyt kilpailu-
kykyisenä, ja kestänyt hyvin 
kansainvälisen kilpailun tulon. 
Myös kaupan tuottavuuskehitys 
on ollut hyvä. Meidän hintata-
soamme selittää kuitenkin ihan 
muut asiat kuin kilpailun puute. 
Hintoja nostavia tekijöitä ovat 
juuri työvoimakustannukset, 
kallis logistiikkaa ja verot. 
Suomeen tarvitaan ulkomaista 

työvoimaa. Keskuskauppakamarissa tehdyssä 
kyselyssä yrityksille selvisi, että kolme neljäsosaa 
yrityksistä ei voi kasvaa, koska eivät saa työvoimaa. 
Me menetämme koko ajan hyvinvointia. Kysyntää ja 
tekemistä riittäisi. Jos katsomme meidän ikäpyra-
midiamme, me yksinkertaisesti tarvitsemme lisää 
kansainvälistä rekrytointia yrityksiin sekä oppilai-
toksiin opiskelemaan. Olemme olleet osaamisen ja 
koulutuksen suurvalta, nyt olemme menneet väärään 
suuntaan. Tarvitsemme erityisesti tekijöitä tuotan-
toon ja ammattipuolelle. Millä houkutellaan osaavat ja 
työhaluisimmat työntekijät Suomeen? Maahantulon 
byrokratia on hankalaa, eikä edes kaikki ne, jotka on jo 
rekrytoitu, pääse maahan.

Maahantulon viranomaisilla on saatavuusharkinta. 
Jos Suomen työttömyystilasoissa näyttää olevan alan 
työvoimaa, viranomainen voi evätä luvan rekrytointiin. 
Viranomaisen tehtävänä tulisi olla vain valvoa, ettei 
tule väärinkäytöksiä. Suomi ei saa olla halvan työvoi-
man polkumyyntimaa. Iso megatrendi tulevaisuuteen 
on osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. 
Keskeiseksi kilpailuvaltiksi tulevaisuudessa on tulossa 
osaamisen johtaminen yrityksissä. Miksi yritykset 
kohtelisivat huonosti osaajiaan, kun he kilpailevat sii-
tä, kuka luo parhaan ympäristön työntekijöille onnis-
tua työssään. Tällä on suuri vaikutus tuottavuuteen.

Suomen pitäisi asettaa politiikassaan yhteis-
kunnallisia päämääriä ja löytää tehokkaimmat tavat 
lähteä toteuttamaan niitä. Jos jokainen toteutustapa 
tehdään ideologiselta pohjalta, siitä tulee kallis kakku. 

Meidän pitäisi 
olla ketterämpiä. 

Esimerkiksi kaavoitus, 
luvitus ja valitus 
– kokonaisuuden 

muuttaminen 
joustavaksi ja nopeaksi 

on tarpeen.

Tuottaja

Teollisuus ja kauppa

Verottaja 

Työ, logistiikka, energia, alv
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Suomessa oli 90-luvulla valtava uudistusten aika, 
kun mentiin euroon ja avauduttiin. Silloin noustiin 
kilpailukyvyssä maailman vauraimpien joukkoon. 
Tällä vuosituhannella on jääty takamatkalle, emme 
ole osanneet uudistaa meidän järjestelmiämme. 
Ongelmana on se, että suomalainen hyvinvoin-
tivaltio on rakennettu sille olettamukselle, että 
olemme kilpailukyvyssä maailman kärjessä. Nyt 
pitää luopua joko nykyisen kaltaisesta hyvinvoin-
tivaltiosta tai sitten pitää uudistaa yhteiskuntaa 
niin, että olemme takaisin kilpailukyvyn kärjessä. 
Pysyviä menoja on lisätty sinne tänne, vaikka 
niihin ei ole varaa. Pitäisi pystyä uudistamaan 
rakenteita ja tuoda ne tänne 2020-luvulle. Eikä 
siten, että on rakastuttu 1970-luvun peruskou-
luun ja 80-luvun työmarkkinamalliin ja samojen 
vuosikymmenien terveyskeskukseen. 

Syrjäseuduille ei voi viedä menestystä, mutta 
edellytykset täytyy pitää yllä. Kaupungistumisen 
trendi on globaali, se on vain ymmärrettävä. 
Työmurros ja etätyön mahdollistaminen luovat 
uusia mahdollisuuksia maaseudulle. Maakunnan 
menestys riippuu maakunnan keskuksen me-
nestymisestä, josta hyvinvointi säteilee muualle 
maakuntaan. Hyvinvointialueet ovat ehkä tule-
vaisuuden kuntia, joihin siirtyy myös koulutus- ja 
kaavoitustoimet. Nykyisistä kunnista tulisi kevyt-
kuntia ranskalaiseen tapaan, eikä niillä olisi isoja 
tehtäviä. Tämä on yksi malli. Sote-uudistuksen 
hyviä puolia on se, että jatkossa kunnat voivat 
houkutella myös seniori-ihmisiä ilman, että 
joutuvat maksamaan terveyspalveluihin ja muihin 
soteen liittyviä raskaita kustannuksia.  
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Tampereen 
vetovoima 
 ja ihminen 
keskiössä
HAASTATTELUSSA TAMPEREEN 
APULAISPORMESTARI  
MATTI HELIMO

JUICEN sanoin, Tampere on ihmisen 
kokoinen kaupunki. Tampereella 
on viihtyisää, siellä on työpaikkoja 

ja vahva koulutustarjonta. Kaupunki on 
myös vetovoimainen opiskelijakaupunki. 
Sitten kun ei ole koulussa tai töissä, pitää 
olla mukavaa tekemistä, innostaa Matti 
Helimo. Tampere haluaa olla kulttuuri- ja 
urheilukaupunki. Kaupungissa rakenne-
taankin kulttuurikehää keskustan ympärille 
ja halutaan vahvistaa kokemusta siitä, että 
ihmisten on hyvä olla siellä. Tampereella 
ihminen on keskiössä. Tampereen me-
nestystekijät ovat kiistatta olleet isoja 
investointeja. Tampereelle muuttaa joka 
vuosi 3.000 asukasta lisää ja kaupunki 
kasvaa vahvasti. Kasvua pitää myös pystyä 
ruokkimaan. Tätä tehdään investoimalla 
kaupunkiin ja siihen, miltä kaupunki 
näyttää, kun sitä lähestyy kauempaa. 
Kaupunki uskoo, että se lisää yksityisiä in-
vestointeja ja niin on tapahtunutkin. Vahva 
korkeakoulustatus tuo myös osaajia, mikä 
on kaiken kasvun edellytys. Tampere on 
ollut jo monena vuonna perättäin Suomen 
vetovoimaisin kaupunki. Tampere pystyy 
tarjoamaan jokaiseen elämänvaiheeseen 
hyvän palvelukokemuksen.

Olemme kirjanneet pormestariohjel-
maan, että Tampere on paras paikka elää 
ja myös ikääntyä, toteaa Matti Helimo. 
Kaupungilla ei ole vain yhtä linjaa ja 
vaihtoehtoa ikääntyvän väen hoitoon. 
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Ikäihmisten kotihoidon ja laitoshoidon väliltä yritetään 
löytää yksilöllisiä ratkaisuja. Korona-aika opetti, 
että digiteknologia voi tässä hieman auttaa. iPadejä 
jaettiin erityisesti ikääntyneille, ja näiden avulla pystyi 
poikkeustilanteessa osallistumaan liikuntapalveluihin, 
kulttuuritapahtumiin ja kirjastopalveluihin. Koronan 
jälkeen on haluttu aktivoida ikääntyviä liikkeelle. 
Vapaaehtoistyötä tekevät käyvät ulkoiluttamassa 
vanhuksia tai he voivat lähteä kaveriksi kulttuuri-
tapahtumiin. Soten ja kaupungin rajapinnassa on 
paljon yhdistyksiä, jotka tekevät todella arvokasta 
työtä ja kaupungissa käytetään paljon rahaa näiden 
tukemiseen. Jos nämä palvelut jouduttaisiin ostamaan 
listahinnoilla, näitä palveluja ei pystyttäisi tekemään.

Tampereella on menossa useita suuria hank-
keita, esimerkkeinä Tammelan jalkapallostadion ja 
Hakametsä Sport Campus. Hakametsään on tulossa 
yksityisiä investointeja, liikuntaa, urheilua, koulutus-
sektoria ja hyvinvointipalveluja. Yksi tärkeä kärkihanke 
on ollut tietysti raitiotie. Ensimmäinen vaihe oli 
menestys ja yli 10 miljoonaa matkaa tehtiin ensimmäi-
senä vuonna. Ratikan kakkosvaihe on laajentumassa 
länteen Lielahden suuntaan. Sinne on tulossa teko-
saari, josta tulee täysin hiilinegatiivinen alue, ja jonne 
asettuu 25 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Se tulee 
tuottamaan enemmän sähköä kuin kuluttaa. Kasvava 
alue sijaitsee lähellä keskustaa. 

Tampereen kaupungin verotulot ovat kehittyneet 
vahvasti ja veroäyri laskee nyt roimasti. Mutta löysää 
rahaa ei ole, sillä vasta vuoden kuluttua tiedetään, 
mikä on sote-uudistuksen vaikutus Tampereen 
kaupungin talouteen. Tiedossa on, mitkä tehtävät 
lähtevät, mutta vasta vuoden kuluttua tiedetään sen 

vaikutukset. Suomessa ollaan siinä tilanteessa, että 
kuntarakenteelle on tehtävä jotain, kun terveyspalvelut 
siirtyvät hyvinvointialueille. Suomessa on kymmeniä 
kuntia, joissa on vain yksi koulu. Onko silloin enää 
järkeä pitää yllä entistä lautakunta- ja valtuustoraken-
netta? Pirkanmaallakin on nähtävissä, että joudutaan 
yhdistelemään varhaiskasvatuksen päiväkoteja. Ei vain 
enää synny lapsia. Jossain vaiheessa tullaan tekemään 
yhtenäiskouluja, joissa on mukana varhaiskasvatus, 
esiopetus ja perusopetus samassa kiinteistössä. On jo 
nähtävissä, että peruskouluja ja kouluja vähennetään. 
Toisia asteita on edelleen keskitettävä. Palveluverkko 
tulee harventumaan ja keskittymään. Tampere on tässä 
alueellinen poikkeus, sillä kaupunkiin muuttaa paljon 
nuoria.

Jos kunta ei pysty järjestämään lakisääteisiä 
tehtäviä, täytyy kuntien liittyä yhteen. Siitä seuraa 
pidempiä koulumatkoja, mutta kaikki pitää saada mu-
kaan koulutukseen. Pitkään mentiin sillä, että koulun 
aloittava ikäluokka oli noin 60 000 lasta Suomessa. 
Nyt aloittavassa ikäluokassa on enää 45 000 lasta. 
Tarvitaan vielä lisää työperäistä maahanmuuttoa ja 
ihmisiä muualta. Työperäistä maahanmuuttoa tulee 
Tampereelle enenevässä määrin. Tavoitteena on 
yhdessä yliopistojen kanssa, että muualta tulleet 
opiskelijat pystytään kiinnittämän alueelle jo opiskelu-
vaiheessa. Kun he sitten valmistuvat, heillä olisi valmis 
työpaikka Tampereella. Tästä on tehty selkeä kehitys-
kohde. Myös ukrainalaisia on saapunut Tampereelle, 
ja heidät on otettu hyvin vastaan. Se on myös tuonut 
positiivista auttamishalua alueelle. 

Mikä on isojen kaupunkien kasvustrategia? Sujuva 
ja kestävä liikkuminen, vastaa Helimo. Tampereen 

maankäytöstä 80 prosenttia sijoittuu uuden raitiotien 
varrelle. Se toimii vähän kuin Niili Egyptissä. Raitiotien 
ympärille on noussut paljon uutta infrastruktuuria 
ja se helpottaa liikkumista keskustaan, työpaikoille, 
harrastuksiin ja markettiin. Se sujuvoittaa arkea ja 
käyttäjäkunta on laajentunut koko ajan.

Tampereella päätöksenteon kulttuuri on pitkä ja 
vahva. Legendaarisesta ratikkapäätöksestä sähistiin 
aikansa, mutta kun päätös oli tehty, pulinat jäivät pois 
ja mentiin eteenpäin, kertoo Helimo. Päätöksenteon 
kulttuuri on luonut yhteistyötä. Pormestarimallissa aja-
tuksena on, että puolueet yhdessä sitoutuvat koalition 
pormestariohjelmaan, ja jokainen saa tuoda sinne omia 
juttujaan. Ne neuvotellaan valmiiksi ja niistä saadaan 
neljäksi vuodeksi tavoitteet. Se ei ole keneltäkään pois, 
jos jonkun toisen tavoite toteutuu. Puhalletaan yhteen 
hiileen, tämä on varmasti yksi asia Tampereen menes-
tyksen taustalla.  

PORMESTARIMALLIIN 
PERUSTUVASSA 
PÄÄTÖKSENTEOSSA:

 Ѵ puolueet sitoutuvat koalition 
pormestariohjelmaan, ja jokainen saa 
tuoda sinne omia juttujaan. 

 Ѵ Ne neuvotellaan valmiiksi ja niistä 
saadaan neljäksi vuodeksi tavoitteet, 
jonka jälkeen puhalletaan yhteen hiileen.

 Ѵ On ymmärretty, että ihmisen tulee olla 
siellä keskiössä. 
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Syväoppiminen ja  
johtajana kehittyminen
HAASTATTELUSSA SYVÄJOHTAMISEN VALMENTAJA VESA NISSINEN

JOKAINEN toimintaympäristö määrittää 
sen, mikä on johtamisessa oleellista, oli 
sitten kyseessä valtiollinen johtaminen, 

yrityksen johtaminen tai armeijan johtaminen. 
Työelämätutkimuksessa tutkittiin mitä suomalaises-
sa johtamisessa pitäisi kehittää. Keskeiset johtopää-
tökset olivat, että johtamisen pitää olla rohkeaa, pitää 
pystyä ajattelemaan isommin, toimimaan isommin ja 
johtamiseen pitää saada enemmän vuorovaikutusta. 
Yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen on kaikkein 
tärkeintä, kiteyttää Vesa Nissinen. Ja tämä pätee eri-
tyisesti yrityksen tai organisaation johtoon. Asioista 
voidaan olla eri mieltä ja linjaukset haetaan keskus-
telemalla. Ja kun linjaus on valittu, pitää näyttää 
yhtenäisyyttä ulospäin. Linjauksen täytyy pitää.

Vanhan koulukunnan johtamistavassa on asioita, 
jotka toimivat jarruna tämän päivän johtamiselle, 
toteaa Nissinen. Johtaminen ei ole yhden ihmisen 
työtä. Parhaimmillaan johtaminen on kollektiivista toi-
mintaa, jossa kukaan ei ole koskaan yksin. Kenenkään 
ei tarvitse selviytyä yksin ja kaikkien aivot ovat 
käytössä. Yksi näistä ihmisistä toimii puhemiehenä 
tai tekee sen ratkaisevan päätöksen. Parhaimmillaan 
vastuu jakautuu useammalle ihmiselle. Se on kestävää 
ja kantaa pidemmälle. Siinä otetaan kaikki kyvyt 

käyttöön, myös johtamisen näkökulmasta, ei vain 
asiantuntijoiden näkökulmasta. Vanha koulukunta 
ajattelee puolestaan, että on olemassa mystinen 
suurmies, joka pystyy kaikki tilanteet ratkaisemaan ja 
on yksi ylitse muiden. Minä näen tämän venäläisenä 
johtamisena, toteaa Nissinen. Aitojen vuorovaikutus-
tilanteiden merkitys kasvaa ennestään, koska ollaan 

paljon yhteydessä digitaalisten välineiden kautta. 
Digitaaliset välineet toimivat sinänsä hyvin, mutta 
luova kehittäminen on lähes mahdotonta välineiden 
kautta. Ihmisten pitää päästä myös yhteen ja olla 

toimivassa vuorovaikutuksessa. 
Suomalaisessa kulttuurissa on sisäänrakennettuna 

muutama ihmeellinen asia. Meillä on kaksi valtavirtaa, 
jotka menevät eri suuntiin. Suomalaisessa johtajuu-
dessa on ymmärretty vahvasti, että sen pitää perustua 
luottamukseen. Siinä täytyy olla tiettyjä elementtejä ja 
vuorovaikutusta. Mutta meidän hallintokulttuurimme 
tuntuu perustuvan lähes täydelliseen epäluottamuk-
seen. Tämä johtaa järjettömään valvontaan ja asioiden 
tekemiseen todella vaikealla tavalla. Se johtaa 
siihen, että liian iso osa ihmisten työajasta kuluu 
erilaisten rutiinien, papereiden ja ohjelmien parissa. 
Työaika kuluu täysin tuottamattomaan työhön. Eli 
hallintokulttuuri perustuu epäluottamukseen, eli 
oletukseen, että ihmiset joko yrittävät tehdä virheen 
tai tekevät tyhmyyttään virheitä. Kontrolli on täydel-
linen sillä puolella. Kun taas johtajuuskulttuurissa 
on ymmärretty, että toiminnan täytyy perustua 
luottamukseen. Hallintokulttuurissa on edelleen se 
vanha henki. Pitäisi päästä sen hallintokulttuurin 
kimppuun ja purkamaan kaikki se byrokratia, joka 
syö työn tehokkuutta. Lainsäädännön perusteena on 
aina ollut kontrolloida ja valvoa ihmisiä ja määrittää 
rangaistuksia. Kuinka paljon meillä lakiperusteisesti 
määritellään, miten ihmisiä palkitaan tai kannuste-
taan? Ei lainkaan. Vanha oikeusvaltioperusta korostaa 
valvontaa ja sen toteuttamista. Ja koska meillä on 
liian isot hallinto-organisaatiot ja ihmiset haluavat olla 
tehokkaita, he keksivät lisää sääntöjä. Ja suomalainen 
kunnioittaa periaatteita ja tekee oikein. 

Suomalaisen kulttuurin ehdoton vahvuus on 
luottamuksen määrä. Muualla maailmassa luotta-
muksen rakentamiseen menee valtavasti energiaa 
ja aikaa. Meidän tulisi olla tästä ylpeitä ja kantaa tätä 

Suomalainen 
johtamiskulttuuri  

perustuu luottamukseen  
ja vuorovaikutukseen.

Suomalainen 
hallintokulttuuri perustuu 

lähes täydelliseen 
epäluottamukseen.
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perintöä edelleen. Meidän toinen vahvuutemme on matalat 
hierarkkiset rakenteet. Tämä mahdollistaa sen, että pystym-
me aidosti ja hyvässä vuorovaikutuksessa hyödyntämään 
ihmisten ajatuksia, tulivatpa ne mistä tahansa, painottaa 
Nissinen. Eikä aika mene hierarkian portaiden lävistämi-
seen Ymmärrämme kunnioittaa toisiamme ja toistemme 
osaamista.

Mutta joissakin asenteissamme on kehitettävää. 
Myyntipuheessa häviämme varmasti ruotsalaisille ja 
yhdysvaltalaisille. Meillä ei perinteisesti saa innostua 
mistään, ei saa mennä tietyn rajan yli. On hävettävää, että 
uskaltaisimme innostua ja lähteä aidosti voittamaan asioita. 
Se liittyy kansalliseen identiteettiimme, se liittyy meidän 
kulttuuriimme ja kasvatukseemme. Tässä olisi se paikka. 
Jos me kerran tiedämme, että me olemme hyviä, miksi 
emme voi näyttää sitä? Miksi emme mene voittamaan niitä 
tilanteita bisneksessä, joissa meillä on varmuus siitä, että 
olemme hyviä, kysyy Nissinen aiheellisesti. 

Johtaminen on aina toimintaympäristö- ja tilannesidon-
naista. Johtamista ei ole tieteellisesti tutkittu juurikaan 
kuin vasta viime vuosina. Se on kuitenkin kaikkein tärkein 
funktio missä tahansa yrityksen organisaatiossa. Sen 
sijaan johtamisesta on kirjoitettu miljoonia kirjoja. Näissä 
on yleensä yhden ihmisen kokemus ja tarinoita siitä, miten 
hän onnistui johtamisessa. Näitä lukemalla ei välttämättä 
saa mitään tolkkua omaan tilanteeseensa. Nyt vihdoinkin 
meillä on muutosjohtamisen teorian pohjalta sellaista, mihin 
me voimme aidosti tarttua. Muutosjohtaminen on myös se 
avain, mitä nyt Suomessa tarvitaan. Johtamisessa täytyy 
olla nöyrä. Kun tehdään päätös, täytyy ymmärtää, että se 
vanhenee jossain vaiheessa. Esimerkiksi toimintaympäristö 
voi muuttua. Johtajan täytyy pystyä olemaan niin nöyrä, 
että voi kertoa, että joudutaan tekemään uusi päätös, kun 
reunaehdot muuttuvat.  

Tämä on meidän vahvuutemme:
Luottamuksen määrä ja matalat 

hierarkkiset rakenteet.
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Suomen maakuva ja 
maabrändi  
– olemme vihdoin 
etenemässä 
länsimaaksi
HAASTATTELUSSA ULKOMINISTERIÖN 
MAAKUVAYKSIKÖN YKSIKÖNPÄÄLLIKKÖ  
LAURA KAMRAS JA MAANVILJELIJÄ, 
RALLIMESTARI ARI VATANEN

MAAKUVA syntyy mielikuvista. Maakuva on eri asia kuin maine, 
sillä maineen kohdalla tilanteita tulee ja menee, mutta maakuva 
kehittyy hitaasti ja pitkäjänteisesti. Maabrändi on enemmän mark-

kinointiin liittyvä termi. Maakuva terminä kuvaa enemmän sitä kansainvä-
listä mielikuvaa, joka Suomeen liitetään. Maakuvan rakentamisessa tulee 
olla selvä strategia. Maakuva syntyy tosiasioista ja siitä, mitä annettavaa 
meillä on ja minkä vaikutuksen voimme antaa, kertoo Laura Kamras. Ei voi 
lähteä luomaan mitään sellaista, joka ei pidä paikkaansa.

Maata ei voi brändätä muuksi, kuin mitä se oikeasti on ulkomaalaisten 
silmissä. Tässä tuleekin iso ero: miltä me ajattelemme näyttävämme 
ja miltä me tosiasiassa näytämme ulkomaalaisten silmissä, toteaa Ari 
Vatanen. Maakuvaa ja brändiä ei voi hoitaa vain virkamiestasolla, sillä 
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se syntyy niistä poliittisista päätöksistä, joita suo-
malaiset poliitikot tekevät. Hyvin suuri maakuvaan 
vaikuttava asia on se, missä viitekehyksessä ja kenen 
joukossa olemme. Tähän saakka me emme ole olleet 
länsimaiden joukossa, kiteyttää Vatanen. Aivan ratkai-
seva muutos on tapahtunut vuoden 2022 helmikuun 
jälkeen, kun olemme ottaneet askeleen kohti Natoa 
ja olemme kohta täysin länsimainen valtio, toteaa 
Vatanen. Nato-kysymys on järisyttävän iso tekijä. 

Suomella on nyt vahvin maakuva, joka sillä on 
koskaan ollut. Meitä pidetään oikeudenmukaisena 
ja tasa-arvoisena maana, jossa on hyvä hallinto. 
Ympäristönsuojelu, koulutustaso ja osaaminen ovat 
tehneet meitä tunnetummaksi. Mutta isoin kysymys 
maakuvassa on saada tunnettavuutta lisättyä, muis-
tuttaa Kamras. Ulkoministeriössä maakuvan eteen 
tehdään työtä verkostomaisesti yhdessä julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Ydinajatus 
on, että fokusoidaan ja valitaan viestinnän strategiset 
kohteet. Tavoitteena on, että ylitetään maailmalla 
liikkuva viestikohina, kertoo Kamras. Mitä enemmän 
toistetaan samoja viestejä, sitä enemmän Suomen 
tunnettavuus kasvaa. 

Miltä Suomen maakuvan pitäisi näyttää tästä 20 
vuotta eteenpäin? Maakuvastrategiassa nähdään, 
että Suomi on keksijäkansaa. Olemme ratkaisukes-
keinen maa, meiltä löytyy innovaatioita. Maailmalla 
pitää ajatella, että me olemme edelläkävijämaa ja 

meiltä löytyy ratkaisut esimerkiksi ilmastoasioihin. 
Maakuvatyössä kannattaa mennä askel edellä ja 
miettiä mitä maailmalla tarvitaan ja mitä Suomella 
on annettavana. Tämä vaatii dialogia muun maailman 
kanssa. Esimerkiksi matkailun kannalta on nostetta-
vissa keskusteluun puhdas ja raikas ilma. 

Vatanen haluaa muistuttaa, että maakuvaa ei 
voi jättää vain virkamiesten harteille. Kun ulkomaa-
lainen tulee Suomeen, täällä on kaikki paikat kiinni. 
Sunnuntai-iltana eivät ravintolat ole auki ja ystävälli-
nen palvelu on poikkeus. Ruokakaan ei välttämättä ole 
hyvää. Tässä mielessä on ihan sama, millaisia esitteitä 
Suomesta on tehty. Käyttäjäkokemus ratkaisee, 
toteaa Vatanen. 

Venäjän hyökkäyssodan vaikutusta maakuvaan on 
seurattu ulkoministeriön Maakuvayksikössä, mutta 
merkittävää muutosta ei ole havaittu. On ollut jonkun 
verran huolestuneita kommentteja. Esimerkiksi vaih-
to-opiskelijoiden vanhemmat ovat saattaneet kysellä, 
onko Suomessa turvallista. Meillä on vahva maakuva 
ja meistä kuitenkin ajatellaan suotuisasti. Tämä 
suojaa tilanteissa, joissa toimintaympäristö muuttuu. 
Maariski on myös asia, jota varmaan arvioidaan. 
Microsoftin iso datakeskus-investointi Suomeen on 
ollut hyvä signaali tässä mielessä. Suomella on ollut 
nyt näkyvyyttä enemmän, kuin koskaan ja myönteises-
sä valossa.

Maakuva on suomalaisten yhteinen työ ja kaikki 

vievät sitä eteenpäin, niin politiikka, yritykset kuin 
matkailijat. Suomi tunnetaan myös kuluttajatuottei-
den kautta, esimerkkinä Fiskars, Nokian kännykät, 
Marimekko ja Angry Birds. Näitä ei ole vielä paljon, 
mutta ne luovat kuvaa modernista länsimaasta. Meiltä 
puuttuvat isot kuluttajabrändit vielä toistaiseksi. 
Maakuvan rakentajina urheilijat ja erityisesti autour-
heilu ovat ihan kärjessä. Jos katsotaan lukuja siitä, 
mistä Suomeen liittyen maailmalla puhutaan, niin 
autourheilusta puhutaan paljon, muistuttaa Kamras.

Maabrändin ja maakuvan rakentamisessa ei ole 
tarjolla pikavoittoja. Sitä tulee systemaattisesti ja 
pitkäjänteisesti miettiä. Yritämme viedä eteenpäin 
sitä, mitä maakuva on ja miten suomalaiset voivat 
hyödyntää sitä kansainvälisesti, kertaa Kamras. 
Terveellä selkeällä identiteetillä me suomalaiset 
voimme kohdata muita samanvertaisena, toteaa 
Vatanen. Vatanen on ollut pitkään Ranskassa ja sieltä 
hän toivoo otettavan esimerkkiä siitä, että tilannekoh-
taisesti osaisimme katsoa asioita myös sormien läpi. 
Suomalaiset ovat tiukan kuuliainen kansa ja sääntöjen 
noudattajia. Se ei ole aina hyvä asia maakuvankaan 
kannalta. 

SUOMEN ARVOKKAIMMAT  
BRÄNDIT 2022:

1. NOKIA  7,7 mrd

2. NESTE 2,2 mrd

3. KONE 2,0 mrd

Maakuva syntyy tosiasioista, se syntyy kohtaamisissa ja  
dialogissa kansainvälisen kentän kanssa. Työ on pitkäjänteistä  
ja tarjolla ei ole pikavoittoja.



56



57

 Meidän julkinen velkamme 
on muita pohjoismaita 

suurempi. Jos me 
nyt taas menetämme 

kilpailukykymme, me emme 
selviä siitä devalvaatiolla.

Muutosjohtaminen 
vaatii tahtotilan
HAASTATTELUSSA PITKÄN LINJAN 
HALLITUSAMMATTILAINEN NIILO PELLONMAA

JOHTAJUUDEN kannalta jokainen tilanne on 
erilainen ja tavat, miten niistä selvitään ovat 
erilaisia. Yhtiöstä tai tilanteesta pitää pystyä 

saamaan kaikki keskeinen tieto, varsinkin, kun tulee 
uutena jäsenenä organisaatioon. Oikean tiedon saanti 
ja oikea ryhmittely ovat tärkeitä. Sen vuoksi organi-
saation informaatiojärjestelmällä ja raportoinnilla on 
tärkeä rooli johtamisessa ja toiminnan tehostami-
sessa. Esimerkiksi tappiollisessa yritystoiminnassa 
tavoite on lyhyesti, että toiminta pitää saada järjelli-
seksi ja kilpailukykyiseksi.

Suomi kasvoi sotien jälkeen sellaisella rytmillä 
kuin inflaatio, devalvaatio, inflaatio ja devalvaatio, 
toteaa Niilo Pellonmaa. Mistä 1990-luvun suuressa 
lamassa oikein oli Suomen kohdalla kyse, sitä ei ole 
vieläkään ihan perusteellisesti vielä tutkittu. On 
puhuttu siitä, että kyse oli pankkikriisistä, idänkaupan 
romahtamisesta ja maailman lamasta. Mutta aika 
vähälle huomiolle on jäänyt se, että Suomi ajettiin sil-
loin täysin kilpailukyvyttömään tilaan. Me selvisimme 

siitä 40 % devalvaatiolla, joka oli suurin devalvaatio 
Suomessa koskaan. Kansantalouden kannalta oli 
virhe vapauttaa ulkomainen lainanotto. Suomessahan 
ei rahaa ollut. 

Jos katsotaan nykyhetkeä ja pohjoismaita, niin 
meidän taloudellinen tilamme on huomattavasti 
huonommassa kunnossa. Meidän julkinen velkamme 
on muita pohjoismaita suurempi. Jos me nyt taas 
menetämme kilpailukykymme, me emme selviä siitä 
devalvaatiolla. Devalvaatiossahan oli kyse siitä, että 
laskettiin elintasoa. Kilpailukykyyn pitäisi kiinnittää 
hyvin paljon huomioita jatkossa. Jos katsotaan 
esimerkiksi valtion ensi vuoden budjettia, näyttää 
siltä, että julkisen velan otto lisääntyy. Ehkä vain aja-
tellaan, että Euroopan keskuspankki rahoittaa meitä 
loputtomasti, mutta silloin mennään vain syvemmälle 
suohon. Jos haluaa tehdä muutosta, se pitää pystyä 
tekemään ja se pitää pystyä tekemään vielä oikein. 
Nyt näyttää siltä, että kovin voimakasta tahtotilaa 
muutokseen ei ole ja kansakunta elää yli varojensa. 
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Kaupan sääntelyä tulisi 
purkaa edelleen 
HAASTATTELUSSA KAUPAN LIITON  
TOIMITUSJOHTAJA MARI KIVINIEMI

POLIITTISET päätökset vaikuttavat myös kaupan toimintaan. Kaupan liitolla 
on keskeisenä tehtävänä olla edunvalvontajärjestö, tehdä työehtosopi-
muksia ja neuvoa jäsenyrityksiä niiden soveltamisessa. Tehtävänä on myös 

vaikuttaa päätöksentekoon kaupan alan edellytysten parantamiseksi. Kaupan liitto 
tekee lisäksi tutkimuksia, joilla valotetaan, miten suomalainen kuluttaja ja myös 
ulkomainen kuluttaja tulevina vuosina käyttäytyy. 

Kauppojen aukioloajat vapautuivat muutamien välivaiheiden kautta. Yleisesti 
tämä on ollut kaupan alalle hyvä juttu, johon on oltu tyytyväisiä. Joitain haasteita 
tämä on tuonut esimerkiksi kauppakeskusten erikoisliikkeille. Erikoiskaupoille 
on hieman haastavaa, että kauppakeskuksissa pitää noudattaa tiettyjä aukiolo-
aikoja. Monet kaupat toimivat hyvin pienellä tuottomarginaalilla. Sunnuntailisät 
ovat niin suuret, että on vaikea saada riittävästi tuloa sunnuntaisin, jotta aukiolo 
kannattaisi. 

Vuonna 2018 tehtiin uudistus, jossa vahvemmat oluet saatiin päivittäistava-
rakauppojen hyllylle. Suuresti pelättiin, että alkoholin kulutus ryöpsähtää uudelle 
tasolle. Se ei kuitenkaan toteutunut. Kaupan edunvalvonnan tavoitteena on saada 
myös viinit ruokakauppaan. Kauppa ei haikaile väkevien juomien perään, mutta 
viini ja ruoka kuuluvat luontevasti yhteen. On olemassa erilaisia malleja viinien 
tuomiseksi päivittäistavarakauppoihin. Tällä hetkellä Alko hoitaa vain 30 prosent-
tia alkoholikaupasta. Kaupan ja ravintoloiden osuus on jo nyt lähes 70 prosenttia. 

Kaupan liiton ja kaupan alan keskeisissä tavoitteissa on tuoda apteekkituot-
teet päivittäistavarakauppaan, samoin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Apteekki on 
säänneltyä toimintaa, ja sen pitää olla sitä jatkossakin, kysehän on lääkkeistä. 
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Mutta tällaista mallia, että apteekin voi perustaa vain 
proviisori, ei juurikaan ole muualla maailmalla. Myös 
itse lupaprosessi on byrokraattinen. Ensimmäinen 
askel on, että voi perustaa apteekin. On tärkeää, että 
lääkkeitä myy edelleen farmasian ammattilainen. 
Ruotsissa tällaisen uudistuksen myötä apteekkien 
lukumäärän pelättiin vähenevän. Kilpailu oli hyväksi ja 
se mahdollisti sen, että apteekkien lukumäärä kasvoi. 
Suomessa apteekkeja ei ole jokaisessa niemen-
notkossa ja saarelmassa, mutta ruokakauppoja on! 
Tässä on mahdollisuus tarjota apteekkituotteita 
siellä, missä apteekkiliikettä ei nyt ole. Hinta on 
myös yksi peruste. Tällaisen uudistuksen myötä olisi 
mahdollista saada lääkkeiden ja itsehoitolääkkeiden 
hintaa alemmaksi. Mutta se edellyttää omistuspohjan 
avaamista ja että lääkkeiden viitehintajärjestelmään 
tehdään sellaisia muutoksia, että kilpailu on tietyissä 
rajoissa mahdollista myös reseptilääkkeissä. Tämä on 
mahdollista itsehoitolääkkeillä tälläkin hetkellä, mutta 
apteekkijärjestelmämme on sellainen, että kilpailua 
ei käytännössä synny. Tässä tarvitaan markkinoiden 
isompaa avaamista, painottaa Kiviniemi. Tämä on 
talouden lainalaisuus. Vapaa kilpailu vie hintoja alas ja 
tukee toiminnan tehostamista. 

Ylipäätään päivittäistavarakaupan kannattavuus 
on haastavaa niin Suomessa kuin pohjoismaissa joh-
tuen harvasta asutuksesta ja pitkistä etäisyyksistä. 
Kaupan tuotteisiin pitää lisätä kuljetuskustannukset 
ja matkan varrella kertyneet työn kustannukset, jotka 
ovat melko suuret. Suomessa hintoihin vaikuttaa 
erityisesti verotus. Kaupassa myytävän tuotteen 
hinnasta 50 prosenttia on muodostunut palkkakus-
tannuksista ja tähän liittyvistä sivukuluista. 

Kaupan tulevaisuus huolestuttaa ja Suomi 

yksinkertaisesti tarvitsee lisää työntekijöitä, sekä 
suomalaisia että ulkomaisia voimia. On nähty, että 
monet eläkeikäiset käyvät töissä. Tämä johtuu 
osittain siitä, että ihmiset ovat terveempiä kuin 
aikaisemmin. Myös työelämä on muuttunut jousta-
vammaksi. Työllisyysaste on nyt korkealla paljolti 
siksi, että osa-aikatyö on lisääntynyt. Tämä luo 
monelle mahdollisuuksia. Työvoimapula on kova ja 
akuutti kaupan alalla. Tarvitaan maahanmuuttoa ja 
enemmän joustavuutta siihen, miten työperäistä ja 
osaavaa maahanmuuttoa saataisiin tänne. Meillä on 
myös maahanmuuttajareserviä työttömänä. Heille 
tarvittaisiin täsmäkoulutusta. Sieltä pitäisi saada 
mukaan ihmisiä tähän yhteiskuntaan. Tuottavuus 
ja toiminnan tehostaminen on tärkeää, sillä kauppa 
kohtaa kansainvälisen kilpailun verkkokaupan kautta. 
Päivittäistavarakauppa huolehtii hyvin laajasti, että 
elintarvikkeita saa pienemmältäkin paikkakunnalta. 
Tämä liittyy myös Suomen huoltovarmuuteen, 
muistuttaa Kiviniemi. 

Seuraavaan hallituksen on laitettava velkaantu-
miselle stoppi. Pitää uskaltaa tehdä ikäviä päätöksiä. 

Lähtisin voittamaan näitä ongelmia rakenteellisten 
uudistusten kautta, toivottaa Kiviniemi. Pitää olla 
rohkeutta tehdä niitä. Valtiovarainministeriön 
tavoitteen johtoajatus on, että kahden seuraavan vaa-
likauden aikana tehdään sopeutusta. Silloin se ei ole 
niin rajua. Soten rakenteessa tulee varmasti olemaan 
tarvetta muutoksille ja yksityinen puoli pitää ottaa 
mukaan malliin. Tärkeitä tavoitteita ovat työllisyyden 
kasvattaminen sekä maahanmuuton kautta että 
sosiaaliturvauudistuksella. Kannustinloukkujen pur-
kaminen on tärkeää. Tämä vaikuttaa muun muassa 
osa-aikaisen työvoiman saatavuuteen. Aina pitäisi 
olla kannattavaa ottaa työtä vastaan! Kaupan kannal-
ta olisi tärkeää vapauttaa markkinoiden toimintaa ja 
kaavoitusprosessien nopeampaa käsittelyä. Nykyään 
kaavoituskäsittely voi viedä vuosikausia. Kaupalla on 
erityissääntelykohteita rakennuslaissa, myös nämä 
kauppaa koskevat erityissääntelyt haluttaisiin pois. 
Yleiseen kulttuuriin toivoisin sellaista muutosta, että 
olisi enemmän myönteistä asennetta elinkeinoelämää 
kohtaan, toteaa Kiviniemi. 

OECD on kiinnittänyt huomiota siihen, että kaupanala on 
säännellympää Suomessa kuin muissa maissa. Tämä johtuu 

alkoholituotteiden ja apteekkituotteiden sääntelystä, mutta myös 
kaavoitukseen liittyvästä jäykästä sääntelystä. 

 Tässä olisi paljon parantamisen varaa, jolloin saataisiin 
tuottavuutta parannettua. 
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Fiksua ja suunnitelmallista 
energiantuotantoa
HAASTATTELUSSA NEOVAN VIESTINTÄJOHTAJA AHTI MARTIKAINEN

ELÄMME edelleen fossiilisen energian maail-
massa. Primaarienergian tuotannossa ei maa-
ilmanlaajuisesti ole tapahtunut vielä mitään 

suurta. On varoiteltu, että jos laitetaan liian tiukkoja 
rajoja esimerkiksi CO2 päästöille Euroopassa, niin 
silloin kyseinen teollisuuden haara äänestää jaloil-
laan. Maailman talousmahdit kuten Yhdysvallat, Kiina 
ja Intia, jotka eivät tunne tällaista, tuottavat sitten 
sen teollisen hyvinvoinnin, joka muuten voisi olla 
täällä Euroopassa. 

Teollisuuden tai palveluteollisuuden alalla ei 
ole juurikaan muuta hyöty- tai haittamittaria kuin 
CO2-päästöt. Tässä menetelmä on jäänyt vähän 
kesken. Miten kaikkea muuta vaikuttavuutta voi-
taisiin arvottaa? Miten arvotetaan se, tuoko tuote 
tai palvelu hyvinvointia tai työllisyyttä. Lisääkö se 
terveyttä, viihtyvyyttä tai tasa-arvoa? Näille asioille 
on tavattoman vaikea luoda mittareita. Pitäisi olla 
esimerkiksi nettopositiivisuusmittarit, painottaa 

Martikainen. CO2-päästöt eivät voi olla ainoita asioita, 
joilla mitataan, onko asia hyvä vai huono. Mittarin 
pitäisi olla moniulotteisempi, kuten kaksi yksikköä 
ilmastonegatiivisuutta ja kolme yksikköä kansakun-
tien hyvinvointia. Tässä tulisi tärkeät ympäristöasiat 
huomioitua. Ympäristöasiat eivät kuitenkaan voi olla 
ainoita mittareita, kun katsotaan vaikuttavuutta. 

Suomihan on edelläkävijä energiapolitiikassa ja 
siinä, kuinka paljon sähköä ja lämpöä tuotetaan uu-
siutuvilla energioilla kokonaisenergian tuotannosta. 
Euroopan mittakaavassa olemme mitalikolmikossa. 
EU:n lainsäädäntö kuitenkin yllätti meidät parissa 
kohdassa. Metsäpuolen lainsäädäntö on ollut nyt 
esillä voimakkaasti. Siinä on kaksi huomiota vaativaa 
asiaa, ennallistamislaki ja uusiutuvien energioiden 
direktiivi. Ennallistamislaki määrittelee tietyt 
hehtaarimäärät eri maa-alueille ja luontotyypeille, 
jotka tulisi ennallistaa vuoteen -2030, -40 ja -50 
mennessä. Metsämaista noin viidennes on ojitetuilla 

kosteilla turvemailla, joilla tämän lainsäädännön 
mukaan pitäisi ennallistaa luontotyyppejä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että talousmetsämaata häviäisi 
viidenneksellä. Metsäteollisuus on kuitenkin yksi 
Suomen tärkeimmistä toimialoista. Kesän 2022 
alussa tulleessa esityksessä tuli julkisuuteen, että 
ennallistaminen maksaisi Suomelle miljardin joka 
vuosi. Esityspapereiden mukaan tämä ennallistami-
nen toisi Suomelle kuulemma 10 miljardia vuodessa 
matkailuhyötynä. Tätä lukua on vaikea uskoa, sillä se 
on aika paljon rahaa. Se on saman verran, kuin valtio 
ottaa vuodessa velkaa. 

Martikaisen mielestä EU:n parlamentissa neu-
vottelujen pohjaksi hyväksytyssä paperissa on pari 
haastavaa asiaa. Ensinnäkin, että puu olisi uusiutuvaa 
määrällisesti vain siltä osin, kun olemme polttaneet 
sitä viimeisen viiden vuoden aikana. Näinä vuosina 
olemme kuitenkin vielä polttaneet paljon maakaasua, 
hiiltä, öljyä ja turvetta. Huolimatta siitä, että olemme 
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alkaneet korvata näitä hitaasti uusiutuvia lähteitä 
polttamalla puuta. Se on ollut meidän nykyisen 
energiapolitiikkamme kulmakivi. Verrokkivuosiin 
2017–2022 verrattuna tämä tulevaisuudessa lisään-
tyvä puun käyttö menisikin nyt päästökaupan piiriin. 
Tämä lisäisi päästöoikeusmaksuja ja verotusta. Tämä 
aiheuttaa lisää kustannuksia kaukolämpöasiakkaille. 
Suomessa joka toinen asuu kaukolämmöllä läm-
piävässä talossa. Kaukolämpöinvestoinnit on tehty 
40–50 vuoden tähtäimellä. Toinen haastava kohta on 
uusiutuvan puun ja puun osien tulkinta. Jos metsästä 
kerätään kantoja, oksia tai latvuksia, se ei olisikaan 
enää uusiutuvaa. Nämä menisivät taas päästökaupan 
piikkiin. Unohdetaan tarvittaessa tiede ja korvataan 
sitä ideologialla. 

Halutaan tai ei, jollakin Suomi täytyy läm-
mittää vuonna 2031. Koivumotilla on kaksi 
ottajaa. Lämpölaitos, joka polttaa sen tai metsä-
teollisuuden yritys, joka jalostaa siitä hyödykkeitä. 
Metsäteollisuuden raaka-ainehinnat määritellään 
maailmanmarkkinoilla. Jos suomalainen halkomotti 
maksaa enemmän kuin raaka-aineen maailmanmark-
kinoilla, halkomotti menee uuniin. Silloin poltamme 
sellaista tavaraa aika paljon, jonka pitäisi tuoda 
lisäarvoa, jalostusarvoa ja suomalaista hyvinvointia. 
Tämä on huolestuttavaa metsäteollisuuden kannalta, 
kun sen asema Suomessa on merkittävä. Suomen 
rajojen sisäpuolella tehty työ tuo meille lisäarvoa, 
josta olisi sitten muille jaettavaa. Jos meiltä lähtee 
ennallistamislain mukaan viidennes puun kasvusta 
pois, metsäteollisuudella ei ole välttämättä varaa 
maksaa kallista hintaa puusta. Silloin se äänestää 
jaloillaan, ja menee sellaiseen paikkaan, josta se saa 
raaka-ainetta. Lämpöä aina tarvitaan, ja nousevan 

energian hinta voidaan aina lisätä lämpölaskuun.
Ajoissa jo kolme hallituskautta sitten olisi pitänyt 

tehdä ohjelma ja suunnitelma siitä, miten ajetaan 
ydinvoima ylös ja korvataan fossiilisia polttoaineita.  
Miten hoidetaan se, että meidän kaukolämpöjärjestel-
määmme riittää polttoainetta kaikissa olosuhteissa. 
Huoltovarmuus on nyt jäänyt hunningolle. Miten 
saadaan uusia sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksia? 
Se vie vuosia, se on se unelma. Lainsäätäjät saisivat 
enemmän kuunnella niitä energia-alan ihmisiä, 
jotka tietävät mikä on mahdollista ja mikä ei. Näitä 
vaihtoehtoja voisi sitten painottaa poliittisten 
aurausmerkkien välissä. Ei voi keksiä sellaista, mitä 
ei ole olemassa tai mitä ei ole lähivuosina tulossa. 
Sellaiseen ei voi tukeutua. Tästä on esimerkkinä 
pienydinvoimala. Meillä ei ole siihen lainsäädäntöä, 
eikä ole edes aloitettu sitä. Tässä menee vähintään 
15 vuotta ennen kuin se on realistinen vaihtoehto, 
jolla on jotakin merkitystä isossa mittakaavassa. 
Kun olemme keksineet kymmenellä prosentilla uusia 
energiamuotoja, sähkön tai lämmön muodossa, siinä 
vaiheessa voidaan vähentää vanhaa. Tämä kriisi on 
tuonut esille sen, mihin voi johtaa, jos maa ei ole 
minkään energiamuodon suhteen lähelläkään omava-
rainen. Suhtauduimme aika luottavaisesti siihen, että 
energiaa saadaan naapurimaista.

Suomi tuottaa viisi kertaa puhtaampaa energiaa, 
kuin Saksa hiilidioksidipäästöillä mitattuna. Energiaa 
ei ole sinänsä vaikea tuottaa. Sen sijaan energian 
varastointi on iso ongelma. Primaarienergiapuolella 
perusratkaisu on ydinvoima. Olemassa olevaa 
vesivoimaa tarvitaan säätövoimaksi. Sitä tarvitaan 
tasaamaan tuulivoimaa tyynellä säällä. Suomella on 
ollut aika hyvä energiapaletti. Toisen maailmasodan 

jälkeen köyhässä Suomessa oli hyviä insinöörejä, 
jotka kehittivät yhdistetyn sähkön- ja lämmön 
tuotannon. Tuotetaan sähköä ja lämpöä samassa 
laitoksessa. Mitä enemmän ulkona on pakkasta, 
sitä enemmän tuotetaan sähköä. Meillä on tällaisia 
tuotantolaitoksia metsäteollisuudessa, ja nämä ovat 
hyvin energiaomavaraisia. Meillä on kaupunkeja, jotka 
lämpiävät sellutehtaiden ylijäämäenergialla. Tehtaista 
tulee siis sellua, paperia, sähköä ja kaukolämpöä. 
Tämän tyyppinen toiminta on tolkun miesten ja 
naisten hommaa, toteaa Martikainen presidentti Sauli 
Niinistöä lainaten. Yhdistelmävoimalan hyötysuhde 
voi olla jopa 95 prosenttia. Uusiutuvilla energioilla 
toimiva lämpövoimalaitos ei pääse yli 50 prosentin 
hyötysuhteessaan. Teollisuuden yhteydessä tuotettu 
sähkö ja lämpö on fiksua ja kestävää.  

Ei voi keksiä sellaista, mitä 
ei ole olemassa tai mitä ei 

ole lähivuosina tulossa. 

Tästä on esimerkkinä 
pienydinvoimala. 

Meillä ei ole siihen 
lainsäädäntöä, eikä ole  

edes aloitettu sen 
laadintaa.
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Suomi pärjää huonosti 
verokilpailussa, joka on 

yksinkertaisesti kilpailua hyvistä 
omistajista, investoinneista ja 

työvoimasta. 
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Yrittäminen 
Suomen 
vetojuhtana 
HAASTATTELUSSA ALGOL OY:N 
TOIMITUSJOHTAJA ALEXANDER BARGUM

SUOMELLA on valtavasti kilpailuvaltteja, jotka tulevat 
korostumaan tulevaisuudessa. Suomi on vahva oikeusvaltio, 
meillä on hyvä koulutus ja sen myötä myös hyvä sivistysta-

so. Meillä on puhdasta vettä ja miellyttävä ilmasto. Lisäksi meillä 
on kunnianhimoa monissa asioissa, joita teemme. Me olemme 
toivottavasti voittajakansa globaalissa maailmassa, jos asiaa 
tarkastelee 20 vuoden perspektiivillä. 

Suomessa on 85 000 työllistävää yritystä, mutta luku on 
pienentymässä. Voidaan todeta, että muihin pohjoismaihin 
verrattuna meillä on yritys- ja pääomaköyhä maa. Meillä on 
paljon yksinyrittäjiä, joissa yrittäminen on vaihtoehto työpaikalle. 
Tällaisia yrittäjiä on paljon esimerkiksi toiminimellä. Usein näissä 
tilanteissa vakituinen työpaikka olisi mieluisampi vaihtoehto. 
Sellaisia yrityksiä, jotka todella luovat työpaikkoja, investoivat ja 
osallistuvat vientiin, on Suomessa vähän. Tällaiset toimijat luovat 
samalla vaurautta, vakautta ja talouskasvua, toteaa Bargum. Kasvu 
voi kuitenkin olla ristiriitaista muun muassa ympäristön näkökul-
masta. Jos haluamme kasvaa, sen tulee tapahtua kestävästi. Myös 
yhteiskunnan tarjoamat hyvät asiat edellyttävät talouskasvua. 
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MARTIN TEESI 1

Suomi tarvitsee yrittäjyyttä!

MARTIN TEESI 2

Ahkeruus ja säästäväisyys 
kunniaan!

MARTIN TEESI 3

Byrokratia on puolitettava ja 
omavastuuta on lisättävä.

MARTIN TEESI 4

Tietoa toiveiden sijaan!

Suhtautuminen yrittäjyyteen on muuttunut muun muassa korkeakouluopiske-
lijoiden parissa. Yrittämistä pidetään hienona ja arvostettavana ja moni tähtääkin 
yrittäjyyteen. Tässä on tapahtunut huomauttava asennemuutos viimeisen parin-
kymmenen vuoden aikana. Mutta meillä on kireä verotus, joka ei suosi pääoman 
kertymistä ja joka ei edistä omistajuutta ja kasvua. Suomi pärjää huonosti verokil-
pailussa, joka on yksinkertaisesti kilpailua hyvistä omistajista, investoinneista ja 
työvoimasta.

Perheyritysten liitolla on valmennustoimintaa muun muassa sukupolvenvaih-
dosta tekeville yrityksille. Valmennukseen kuuluu omistajaksi kasvattaminen. 
Yrittämisessä pitää olla nöyrä, sillä riskit ovat aina suuria. Sukupolven vaihdos ei 
ole kertaluonteinen asia, vaan se voi tulla yrityksen historiassa eteen useamman 
kerran. Perintö voi siirtyä seuraavalle sukupolvelle perintönä, lahjana tai kauppana. 
Yrityksille sukupolvenvaihdos on ankaran verotuksen kohteena. Jatkuvuuden hinta 
on kova, se on vaikeasti ennustettava ja verotusarvo riippuu monesta asiasta. 
Tämä aiheuttaa hankaluuksia, ja voi syntyä tilanne, jossa sukupolvenvaihdosta ei 
voi tehdä. Kysymys kuuluu, onko raha paremmassa käytössä valtiolla vai yrityk-
sessä. Sukupolvenvaihdokseen menevä raha on samalla pois yrityksen omasta 
pääomasta. Oma pääoma antaa mahdollisuuden uuden vieraan pääoman hankin-
taan ja sitä kautta kasvuun. Naapurimailamme ei ole ankaraa perintöverotusta.

Talouselämän ja liikemaailman asioista pitäisi puhua enemmän vaaleissa 
tai ainakin hallitusneuvotteluissa. Vaaleissa ei yleensä puhuta kuin akuuteista 
asioista. Kukaan ei puhu siitä, miten saadaan lisää investointeja, talouskasvua ja 
miten vähennetään julkisen velan taakkaa, toteaa Bargum. Ei puhuta verotuksesta, 
kasvusta tai yrittäjyydestä. Suomeen tarvitaan lisää vahvoja yrityksiä, joita ilman 
ei ole mitään taloudellisesti tuottavaa toimintaa. Ja ilman omistajia ei ole yrityk-
siä. Tässä ketjussa myös omistajasta pitää kyetä pitämään huolta. Mutta saako 
Suomessa puhua omistamisesta? Omistaminen tarkoittaa vastuuta. Jos on valmis 
ottamaan riskiä, pitää olla mahdollista saada tuottoa. Pitää olla kannustimia, oli 
omistaja sitten valtio, kunta, osuuskunta tai yksityinen taho. Verotuksen yksin-
kertaistaminen ja kannustava tasapuolisuus eri pääomatulojen välillä olisi hyvä 
tulevaisuuden tavoite.

Uusyritystoiminta on erilaista kuin vanha yritystoiminta. Aikajänne voi olla 
erilainen ja se voi olla lyhytkin. Uusista yrityksistä voi kuitenkin ajan mittaan tulla 
pitkiä ja vakaita yrityksiä. Tämä on yritysten ekosysteemi.  



66



67

Digitalisoituva 
huominen

– SUOMI FAKTALOMPAKOIDEN JA  
DATATALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄNÄ
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McKinseyn arvion mukaan 
datatalouden hyödyt toisivat 

3 % eli 8 miljardia lisää 
bruttokansantuotteeseen. 

Yritykset hyötyvät tästä eniten ja pienten yritysten 

suhteellinen kilpailukyky paranee. Julkinen sektori 

säästää kustannuksia ja vähentää riskejä kautta linjan.

www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/digital-identification-a-key-to-inclusive-growth



69

Rakenteinen

Standardoitu

Vahvistettu

Reaaliaikainen

Paketoituna helposti hyödynnettäväksi
kansalaisten elämää ja yritysten liiketoimintaa

palveleviin faktalompakoihin

Datatalouden hyödyt ovat erityisen suuret nyt, kun talouskasvu 

on jäänyt matalalle tasolle ja on haettava entistä enemmän 

tuottavuus parannuksista. 

Datan arvo nousee 
eksponentiaalisesti  

kun se on:
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Digitaalisuus vapauttaa  
resursseja ja lisää tietoturvaa
HAASTATTELUSSA FINDYNET OSUUSKUNNAN TOIMITUSJOHTAJA  
MARKUS HAUTALA JA VALTORIN DIGITAL DIRECTOR MIKKO MATTINEN

FINDYNET Osuuskunta on hanke, joka alkoi alun 
perin vuonna 2017 alustapalveluiden vastavoi-
maksi. Alustapalveluissa on valtavasti ihmisten 

henkilökohtaista dataa, eivätkä ihmiset pysty kont-
rolloimaan tätä dataa tai mitä sillä tehdään. Toinen 
tärkeä kohde on yhteiskunnan asioinnissa tarvittavat 
viralliset dokumentit, joita tarvitaan esimerkiksi 
viranomaisten ja yritysten kanssa asioidessa. Kun 
yhteiskunta digitalisoituu, meidän pitäisi saada nämä 
todistukset ja paperit digitalisoitua verkkoasiointia ja 
myös käyntiasiointia varten. Nämä todisteet tulisivat 
mobiilisovellukseen, josta yksityishenkilö voi sitten 
jakaa omia tietojaan turvallisesti. Sen sijaan, että 
olisi olemassa yksi yksittäinen digitaalinen sovellus, 
pyritään mahdollistamaan se, että kukin voi valita 
itselleen parhaiten sopivan sovelluksen digilompa-
kokseen, Markku Hautala kertoo. Sovelluksilla on 
yhteiset pelisäännöt ja sovellukset toimisivat yhteen. 
Findynet on nyt määrittämässä näitä säännöstöjä 
koskien yhteentoimivuutta.

Digilompakko on faktalompakko, ja ihan ensim-
mäisenä sinne ei ole tulossa rahaa. Mutta siellä voi 

olla henkilöllisyystodistukset, tutkintotodistukset, 
ajoluvat, kuitit ja firman henkilökortti. Tällä tavalla 
manuaalinen lippulappujen käsittely jää pois, ja työ 
siirtyy tuottavampaan suuntaan. Tämä tehostaa jul-
kisen ja myös yksityisen sektorin toimintaa. E-kuitti 
ja automaatio tekevät esimerkiksi työmatkalaskujen 
leikkaa-ja-liimaa - tekemisestä turhaa. Verottaja on 
erittäin hyvä esimerkki digitalisaatiosta ja varmaan 
maailman mittakaavassa edistyksellisimpiä. Verottaja 
tekee ehdotuksia ja toteuttaa automaattisesti 
joitakin asioita ja ihminen vain tarkistaa asiat. 

Tulevaisuus tulee vähemmän tuntemattomaksi, 
kun suunnitellaan asioita, toteaa Mikko Mattinen. 
Hallitukselle on laadittu digikompassi, jossa on 
visioitu, mitä pitäisi tapahtua tulevaisuudessa 2030 
mennessä. Näillä digiratkaisuilla on välinearvoa, ei 
niinkään itseisarvoa. Omalta osaltaan korona on 
antanut meille digitaalisen kasvuloikan. Olemme 
siirtyneet toimimaan enemmän verkossa, mutta siinä 
tarvitaan luottamusta. Verkossa asioidessa ei voi 
täysin luottaa vastapuoleen. Miten varmistetaan se, 
kenen kanssa ollaan tekemisissä. Tätä ongelmaa yri-

tetään nyt ratkaista Findynetin osuuskunnan piirissä. 
Tietoturvallisuus pitää olla kaikessa suunnittelussa 
mukana. Nykyiset alustapalvelut ovat eräänlaisia 
hunajapurkkeja, joissa on miljoonien tai jopa miljardi-
en ihmisten data yhdessä paikassa. Faktalompakon 
suunnitteluperiaate on erilainen. Faktalompakossa 
data on ihmisen tai organisaation omassa lompa-
kossa, ei muualla. On toki erilaisia ryhmiä, jotka ovat 
huolissaan siitä, että data ei ole heidän hallussaan. 
Usein nämä tahot tekevät rahansa datasta. Toinen 
huoli on ollut se, että siirtyykö tässä kontrolli 
viranomaisille. Tässä on päinvastainen tavoite, nyt 
kontrolli on ihmisellä tai organisaatiolla itsellään. 
Sovellus toimii myös sote-puolella. Tämä voisi liittyä 
esimerkiksi palveluseteleihin, tai potilas voisi viedä 
mukanaan omaa dataa eri hoitopaikkoihin. Tässä on 
valtava hyödyntämispotentiaali. Datan liikkuvuus 
on perusasia, joka täytyy ratkaista, kun puhutaan 
potilaan hoidosta. Tällä ratkaistaan myös se, miten 
saadaan eri järjestelmien välillä data liikkumaan. 

Valtionvarainministeriössä havahduttiin vuonna 
2014 siihen, että täytyy huolehtia siitä, että ihmisten 
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täytyy olla kyvykkäitä käyttämään digitaitoja vaativia sovelluksia. Elämä ja liiketoiminta tulee pitkällä 
aikavälillä toteutumaan enemmän alustojen ympäristössä. Alustat perustuvat siihen, että on raja-
pintoja, pääsyjä tietoihin, ja tietojen hallintaan liittyviä kysymyksiä. Suomessa tehdään tämän osalta 
uraauurtavaa työtä. Esimerkkeinä tästä ovat Suomi.fi -alustapalvelut, Yrityksen digitaloushanke 
(2021–2024) ja identiteetteihin liittyvät toimeliaisuudet. Yrityksen digitaloushankkeen tavoitteena 
on alentaa yritysten hallinnollista taakkaa ja helpottaa julkisia velvoitteita. Yritys Äks Oy pystyy 
säästämään vaikka 1,5 prosenttia menoistaan tällä, ja investoimaan säästyneet varat henkilöstöön tai 
fyysisiin tuotannonvälineisiin tai jopa yrityskauppoihin. 

Eurooppalaisten pitää olla itsekkäitä ja kehittää omia ratkaisuja. Eurooppalaisessa digitaalisessa 
suvereniteetissa on kaksi jalkaa. Ensimmäinen on teknologiasuvereniteetti, joka tarkoittaa sitä, että 
ei ole vain yhtä teknologiaa, johon datan voi ladata. Toinen on datasuvereniteetti, jossa ihminen voi 
itse päättää mitä datalla tehdään ja missä se sijaitsee. Tämä on tärkeä strateginen aspekti sekä EU:n 
että Suomen näkökulmasta. Findynet Osuuskunnassa ei tehdä kenenkään yhden kaupallisen toimijan 
teknologioilla, vaan määrittelyä tehdään avoimien teknologioiden kautta.  

FINDYNET ON JULKISEN JA YKSITYISEN 
SEKTORIN YHTEINEN RATKAISU 

DATATALOUDEN HAASTEISIIN

Findynet Osuuskunnan jäsenet ovat:

 Ѵ Finanssiala

 Ѵ Kela

 Ѵ Nixu

 Ѵ Nordea

 Ѵ OP Ryhmä

 Ѵ Posti Group

 Ѵ Teknologiateollisuus

 Ѵ Tietoevry

 Ѵ Vastuu Group
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Seuraavalle 
digitasolle 

luottamus
infrastruktuurissa

HAASTATTELUSSA BO HARALD,  
MYDATA GLOBAL NETWORK
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SUOMEN pitää päästä seuraavalle digi-
tasolle, sillä Suomen etumatka tuo 
valta vasti tuot tavuutta, riskienhallintaa, 

yksityisyyttä ja elämätapahtumalähtöistä palvelua. 
Luottamusinfrastruktuuri tarkoittaa ennen kaikkea 
sitä, että yhteiskunnan prosesseissa kaikki tahot 
voivat luottaa siihen, että verkoston kaikki osapuolet 
ovat oikeita. Se tarkoittaa myös sitä, että heidän 
lähettämänsä tärkeä data on aivan eri tasolla luotet-
tava eikä muutu matkalla. Tämä poistaa niin paljon 
kitkaa, viiveitä, riskejä ja rikollisuutta, että esimer-
kiksi McKinsey on arvioinut sen nostavan yksittäisen 
maan BKT:tä 3–6 prosenttia. Tämän perusteella 
on ymmärrettävää, että jo nyt monen maan hallitus 
on nostanut migraation luottamusinfrastruktuurin yk-
kösprioriteetiksi. Suurin hyöty tästä tulee elinkeino-
elämälle. Sen takia on luonnollista odottaa, että sen 
järjestöt ja yritykset ryhtyvät ajamaan asiaa voimalla. 
Suomen Findynet Osuuskunnassa ovat mukana jo 
Teknologiateollisuus ja Finanssiala.

Luottamusinfrastruktuuri tarkoittaa, että 
jokaiselle kansalaiselle, jokaiselle organisaatiolle, 
kaikille suurille ja hyvin monelle pienelle esineelle 
tulee tästä vuodesta alkaen identiteettisovelluksia. 
Yleiskäyttöiset ”faktalompakot” voivat olla mobiili-
laitteessa, tietokoneessa tai pilvessä. Ne ovat yhteen 
toimivia kaikkien muiden faktalompakoiden kanssa 
ilman teknistä integraatiota yhteisen Findynet -ver-
kon avulla. Luottamusinfrastruktuuri lähtee siitä, että 
identiteetin haltija on keskiössä. Hän hakee elämän- 
tai liiketapahtumaansa tarvittavaa omaa vahvistettua 
dataa julkisen ja yksityisen sektorin lähteistä. 
Haku-, edelleenlähetysväline ja säilytyspaikka on se 

yleiskäyttöinen faktalompakko. Vahvistetun tiedon 
luovutusväline on yleensä organisaation faktalompak-
ko. Kansalainen voi saada lompakkoonsa valtakirjoja 
myös muilta kansalaisilta ja organisaatioilta. 

Suomi on aina ollut tiennäyttäjä digitaalisen 
infrastruktuurin rakentamissa niin maksuliikenteessä 
kuin telealalla. Verkkopankkikehityksen osalta meitä 
kutsuttiin globaaliksi laboratorioksi jo 80-luvulla. Nyt 
voimme taas sanoa, että olemme globaali laboratorio 
digitaalisen luottamusinfrastruktuurin eli kaikille yh-
teisen datan moottoritien osalta. Tähän ovat vaikut-
taneet paitsi edellä mainitut perinteiset kotimaiset 
ja Nordean kautta pohjoismaisesti käyttöön viedyt 
palvelut finanssialalla, myös kansainväliset aloitteet.

Findy-konsortio näki, että luottamusinfrastruk-
tuuria on rakennettava MyData periaatteiden varaan 
ja että tähän sopii Trust Over IP -arkkitehtuuri. Se 
aloitti TrustNet-tutkimushankkeen vuonna 2017. 
Vuonna 2018 testattiin yhteistyössä Verottajan 
ja PRH:n kanssa, miten faktalompakoilla voidaan 
välittää vahvistettua dataa erilaisissa tilanteissa. 
Testit onnistuivat hyvin ja erityisen silmiä avaavaa 
oli listaamattomien osakkeiden kauppakokeilu, 
johon tarvittiin neljän koodarin työ neljän kuukauden 
aikana. Valtiovarainministeriö näki arkkitehtuurin 
oikeaksi vuonna 2020 ja myönsi Findynet osuuskun-
nalle rahoitusta 2022. Saksassa Merkelin hallitus tuki 
samaa linjaa ja rahoitti varsin avokätisesti Findynetin 
saksalaista sisarorganisaatiota IDUnionia. Sen 
jälkeen on yhdessä Yrityksen digitalous -hankkeen 
kanssa nostettu esille tarve saada organisaatioiden 
faktalompakot mukaan alusta lähtien, vaikka EU ei 
aluksi tätä ymmärtänyt. 

Yhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa johti nopeasti 
siihen, että he tulivat Suomen linjoille organisaa-
tiolompakoiden osalta. Sitten perustettiin Ruotsin ja 
Suomen johtama EWC-konsortio, jonka EU-komissio 
on kutsunut valmistelemaan avustussopimusta 
liittyen eurooppalaisten lompakkosovellusten rajat 
ylittävään pilotointiin. Tärkein saavutus on ollut, että 
Suomen valtio on ottanut vetovastuuta ja saanut 
muita pohjoismaita mukaan. Yritykset eivät pysty näin 

Datatalouden hyödyt ovat 
erityisen suuret nyt, kun 

talouskasvu on jäänyt 
matalalle tasolle ja on 

haettava entistä enemmän 
tuottavuusparannuksia. 

VAHVISTETUN DATAN 
INFRASTRUKTUURIA 
RAKENTAMASSA

 Ѵ Mobeyforum.org 2000 >

 Ѵ Real Time Economy -ohjelma 2006 >

 Ѵ Yrityksen digitalous –hanke 2021-2024

 Ѵ MyData.org 2016 >

 Ѵ Findynet Osuuskunta ja sitä edeltänyt 
Findy-konsortio findy.fi 2017 >
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isoon mullistukseen omin päin. Mutta ilman yritysten 
aktiivista mukaan ottamista ei synny riittävän hyviä 
konkreettisia ratkaisuja. Sen takia yhteinen Findynet 
osuuskunta on niin tärkeä.

Mitä tästä seuraa Suomen kilpailukyvylle? On jo 
selvää, että kaikkein keskeisin digitalisointihanke on 
kaikkia ja kaikkea yhdistävä luottamusinfrastruktuuri. 
Suomen kaltaisessa maassa se tuottaa ainakin kol-
men prosentin BKT-kasvua. Jos etenemme nopeasti, 
se tuottaa kasvua paljonkin nopeammin kuin muissa 
maissa. Tuottavuusloikan peruselementit ovat muun 
muassa varmuus siitä, että data liikkuu turvallisesti 
eikä muutu matkalla. Tästä syntyy valtavasti kustan-
nussäästöjä organisaatioissa paremman automa-
tisoinnin, riskienhallinnan, datan hyödyntämisen ja 
paremman palvelun ansiosta. 

Kohti uutta tuottavuustasoa rakennettuja tika-
puita voi tarkastella kahdessa vaiheessa: 70-luvulla 
alkanut automatisointiin keskittyvä, ja nyt sitten 
edessä oleva luottamusinfrastruktuuri. Tärkeimpien 
automatisointiaskelmien kustannussäästöarviot on 
esitetty graafissa. Kaikki askelmat vaikuttavat monel-
la tavalla vipuvaikutteisesti ristiin, jolloin yksittäisten 
investointien hyötylaskelmat voivat olla haasteellisia. 
Mutta joka tapauksessa hyödyt ovat erityisen suuret 
nyt kun talouskasvu on jäänyt matalalle tasolle ja on 
haettava entistä enemmän tuottavuusparannuksista. 

McKinseyn esittämä 3–6 prosentin säästö BKT:n 
tasolla on riittävä syy valtioille lähteä nopeasti etene-
mään. Hyötyjen pääkategoriat ovat talouden kitkan 
poisto, vahvistetun datan laaja hyötykäyttö, parempi 
riskienhallinta, rikollisuuden ja harmaan talouden 
tehokas torjunta ja kustannustehokkaampi ja tarkem-

TUOTTAVUUSLOIKAN PERUS ELE
MENTIT OVAT VARMUUS SIITÄ, ETTÄ 

 Ѵ verkko-osapuoli on oikea, 

 Ѵ hänellä on toimivaltaa, 

 Ѵ data on oikea, 

 Ѵ data ei muutu matkalla, 

 Ѵ data kulkee yleisesti fakta lompakosta 
toiseen ilman kahdenkeskisiä teknisiä 
integraatiota,

 Ѵ sisältöstandardointia edistetään 
nopeammin, 

 Ѵ faktalompakot ovat yleiskäyttöisiä ja 
yhteen toimivia yli sektoreiden ja rajojen, 

 Ѵ Euroopan sisämarkkinat nousevat uudelle 
tasolle, 

 Ѵ rahanpesua, verkkorikollisuutta ja 
harmaata taloutta voidaan estää hyvin 
kustannustehokkaasti

pi koneoppimisen ja tekoälyn käyttö. Konkreettisena 
esimerkkinä voi mainita e-kuitin saaminen ostajan 
faktalompakosta vakuutusyhtiön faktalompakkoon. 
Tämä voisi vähentää vakuutusyhtiöiden kustan-
nuksia 100 miljoonalla vuodessa. Listaamattomien 
osakkeiden kaupan toteuttaminen faktalompakoilla 
voisi johtaa samansuuruisiin kustannussäästöihin, 
kattaviin omistusrekistereihin ja läpinäkyvyyteen. 

Tässäkin tärkeätä muistaa, että asiakas maksaa 
kaikki yhtiöiden kustannukset. Tehokas kilpailu voi 
tuoda hyödyn hintoihin niin kuin pankkipalveluiden 
osalta on käynyt. 

Nyt täytyy mennä päättäväisesti eteenpäin. 
Suomessa tehty pitkäjänteinen työ eri tahojen kanssa 
ja valtiovarainministeriön vastuunotto on johtanut 
siihen, että meillä on sekä selkeä yhteinen tahtotila 
ja mahdollisuus toteuttaa luottamusinfrastruktuuria 
Suomessa nopeammin kuin kilpailijamaissa. Meillä on 
myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, että Euroopan 
kilpailukyky ja EU:n sisämarkkinat kehittyvät uudelle 
tasolle. 

Faktalompakko tuo kansalaisille käytännön 
helpotusta asioimiseen kotona ja töissä. EU haluaa 
jokaiselle kansalaiselle faktalompakon ja Suomessa 
on tarkoitus saada se käyttöön 2023–2024. 
Ensimmäinen todiste, jonka voi saada esimerkiksi 
mobiililaitteeseen, voi olla valtion tunnistusväline. 
Nopeasti perään tähän yleiskäyttöiseen välineeseen 
pitää voida saada ajoluvat, rokotustodistukset, tut-
kintotodistukset, pätevyystodistukset, jäsenyystodis-
tukset, valtakirjat. E-kuitti tulee olemaan lukumää-
räisesti suurin todiste ja sen eteenpäin lähettäminen 
kirjanpitäjän, menoseurantasovelluksen, työnantajan 
ja vakuutusyhtiön lompakkoihin tulee olemaan hyvin 
yleistä. Lompakon yleiskäyttöisyyden ansiosta eri 
todisteet edistävät toisten käyttöönottoa ja pakottaa 
esille lisää käyttökohteita. Tämä edistää kokonaisval-
taista palvelua elämäntilanteissa. Organisaatioiden 
puolesta toimiminen helpottuu olennaisesti, kun 
vastapuoli voi helposti tarkistaa onko edustusoikeus 
ja pätevyystodiste voimassa. 
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MARTIN TEESI 1

Luottamuksen 
digimoottoritie.

MARTIN TEESI 2

Pistetään Suomi  
yhdessä kuntoon!

JOTTA PÄÄSTÄÄN SEURAAVALLE DIGITASOLLE JA SEN 
TUOTTAMAAN KASVUUN KIINNI:

 Ѵ Yrityksen digitaloushanke vie organisaatio lompakot nopeasti eteenpäin, 
jotta e-kuitit saadaan toteutettua

 Ѵ Syvällinen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö

 Ѵ Faktalompakoita yhdistävä Findynet testiin vuonna 2024

 Ѵ Valtion myöntämä digitaalinen henkilöllisyystodistus lompakkoihin 
vuonna 2023

 Ѵ Verkkolaskuista ja e-kuiteista tehdään pakollisia kaikille tilivelvollisille 
vuonna 2024

 Ѵ Elämäntilanne- ja liiketoimintatapahtumalähtöinen palvelumuotoilun 
lähtökohdaksi

 Ѵ Laaja kirjo viranomaistodisteista tarjolla faktalompakoihin

 Ѵ Riittävät resurssit valtiovarain ministeriöön, ettei tarpeellinen EU-
vaikuttaminen hidasta etenemistä Suomessa ja Pohjoismaissa

 Ѵ Listaamattomien osakkeiden liikkeellelasku-, omistustodiste- ja 
kaupankäyntiekosysteemi testikäyttöön vuonna 2024

Luottamusinfrastruktuuri luo lähes rajattomasti mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta, 
turvallisuutta, yksityisyyttä ja palveluja. Sen takia on hienoa, että Teknologiateollisuus ja 
Finanssiala liittyivät Findynet Osuuskunnan jäseniksi aikaisessa vaiheessa. Myös Suomen 
Yrittäjät Ry kannustaa etenemistä. Jo nyt on niin selvää, että nimenomaan PK-sektorin 
asema tulee paranemaan, kun yritykset voivat saada vahvistettua dataa aivan uudella tavalla 
käyttöönsä ja tarjota sitä eteenpäin. Muutos on niin suuri ja vaatii jonkin verran perehtymistä 
ja parannuskohtien laajaa esille ottamista. Olisi tärkeätä, että kaikki elinkeinoelämän organi-
saatiot lähtisivät tänä vuonna aktiivisesti kertomaan jäsenistölleen tulevista muutoksista.  
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Kahvilan 
puolella 
kuultua

Suomen koko hyvinvointivaltio rakennettiin sen olettaman varaan, 
että suuret ikäluokat tuottaisivat yhtä suuria uusia ikäluokkia. Kun 
näin ei tapahtunut, alkoivat jotkut moittia suuria ikäluokkia, mutta 
ilman, että olisivat omissa perheissään edes yrittäneet korjata 
tilannetta tuottamalla suuria ikäluokkia. Nyt kaikki ovat panneet 
päänsä piiloon ja toivovat, että tilanne korjaantuisi itsestään. Siihen 
toiveeseen kuuluu haaveilu siitä, että kymmenen miljoonan asuk-
kaan hyvinvointivaltiota voitaisiin ylläpitää noin kolmen miljoonan 
ihmisen työpanoksella.

Julkinen alijäämä on usean vaalikauden ongelma, mutta mitenkäs 
siihen ongelmaan vastataan, kun jo nyt joka vuosineljännes 
puolueiden pitää saada gallupeilla tietää, että tykätäänkö niistä. 
Tällä tavalla politiikasta on tullut kilpamielistelyä. Itse asiassa se on 
ihan samaa politiikkaa, jota aikanaan harrastettiin Kreikassa.

 Suomessa tuntuu olevan vallalla 
sellainen outo käsitys, että jossakin 
piilopaikassa on jonkinlainen suuri 
kakku, josta voisi käydä vain leik-
kaamassa jatkuvasti paloja, milloin 
mihinkäkin tarpeeseen. Kukaan ei 
ole oikein määritellyt, missä ja kenen 
kakkua sitten sopisi leikata.

Tässä otantoja kansan suusta 
mielenkiintoisista keskusteluista 
kahvilassa. 

PAKINAT: JAAKKO OJANNE
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Yli puolet työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä kärsii 
mielenterveyden ongelmista. Huomattava osa on 
nuoria, jotka eivät ole jaksaneet sen paremmin opiskella 
kuin olla työelämässäkään. Kun tähän pannaan lisäksi 
ylipaino ja diabetes uutena kansansairautena sekä 
erilaiset päihdeongelmaiset, niin voihan sitä sanoa kan-
sakunnan jakaantuneen niihin, jotka elävät terveyden 
puolesta 1500-lukua ja niihin, joilla menee todella hyvin 
ja jotka suuntaavat katseensa tulevaisuuden suuriin 
saavutuksiin. Sopisi kyllä kysyä, miten olemme onnis-
tuneet rakentamaan sellaisen hyvinvointiyhteiskunnan, 
joka tuottaa oheistuotteenaan tällaista pahoinvointia.

 Hyvinvointivaltiosta on tullut – tosin hyvää tarkoittavien 
ihmisten toimesta – sellainen temppurata ja pelisali, 
jossa turvaverkkojen pauloihin joutunut ei enää pääse 
turvaverkostoista irti itsenäiseen elämään, vaan 
muuttuu ammattimaiseksi etuuksien nauttijaksi. 
Vähäinenkin itsenäisesti ansaittu ansiotulo supistaa 
radikaalisti etupottia, joten omaehtoista ansaitsemista 
tulee suorastaan välttää.

Hirveä yhtälö: työntekijöistä on valtaisa vaje ja samaan aikaan yhä useampi nuori on 
jollakin tavalla työmarkkinoiden ulkopuolella. Pitäisi olla selvää, että olipa ihminen 
työmarkkinoiden ulkopuolella mistä tahansa syystä tai omasta halustaan tai pakosta, 
niin jollakin tavalla nykysysteemissä tämä pitää kustantaa. Työvoiman tarve olisi 
13 000 maahanmuuttajaa joka vuosi, mutta suomalainen byrokratia tekee siitä niin 
hankalaa, että muuttovirta menee mieluummin naapureihin, Ruotsiin ja Viroon – ja 
paremminhan heillä sitten meneekin.
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Suomi tarvitsee koulutettuja osaajia, ammatti-ihmisiä ja 
yrittäjähenkisiä toimijoita. Muuten meistä tulee pohjoisen 
Euroopan Seurasaari, jossa aika on pysähtynyt. Finlandiassa 
lauletaan, että ”oi Suomi sinun päiväs koittaa” ja että pääs on 
seppelöimä suurten muistojen. Suuria muistoja kyllä on kuin 
Tuntemattomassa sotilaassa, mutta se päivä ei kyllä koita, ellei 
näitä rakenteellisia ongelmia nyt pureta.

Suomen systeemit on rakennettu valvomaan, kontrolloimaan ja 
hidastamaan elämää, yrittäjyyttä ja maahanmuuttoa. Meillä on 
vallalla sellainen outo uskomus, että oli ongelma mikä tahansa, 
niin se poistuu itsestään, kun vain säädetään laki. Niinpä meidän 
yhteiskuntamme on keikahtanut sellaiseksi, että hallinto ei 
luota kansalaiseen, mutta kansalaiset luottavat hellyttävässä 
määrin hallintoon. Lainsäädäntömme todellinen ”korkea veisu” 
on nykyinen perustuslaki, joka estää hyvin monen uudistuksen 
tekemisen, koska lavea perustuslakimme lupaa kaikille yhdek-
sän hyvää ja kymmenen kaunista. Jotta kenenkään herkille 
varpaille ei astuttaisi, ei maanläheisempiä lakeja kovin helposti 
sitten voida enää säätää.

Sen sijaan, että paheksuisimme kaikkia muita, jotka kehuvat omaa osaamistaan ja 
omia ansioitaan, pitäisi meidän alkaa rummuttamaan kaikkea sitä, mitä täällä osataan, 
mikä on hyvää, puhdasta ja ainutlaatuista. Meillä on valtavat kalavarannot puhtaista 
vesistä, meillä on riistavaroja, puhdasta vettä, potentiaalia matkailumaana, edelly-
tyksiä puhtaan luomuruoan tuottajana, Suomi on Euroopan suurin kuminan tuottaja, 
suomalainen design on vientitavaraa sekin. Miksi me emme julista tätä itsellemme ja 
toisillemme sen sijaan, että valittelemme aikojen ankaruutta?
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Suomen pitää nopeasti laihduttaa – nimittäin hallintokoneistoaan, byrokratiaa ja 
maahan muuttamisen ja maassa työskentelyn esteitä. Kolme neljästä yrityksistä ei 
voi kasvaa, koska osaavaa työvoimaa ei ole saatavilla. Kun omatkin ikäluokkamme 
ja työllisemme vähenevät, on edessä vaihe, jossa yrityskaupoilla menetetään 
joko yrityksiä ulkomaille tai toiminta loppuu yrittäjän jäämiseen eläkkeelle. 
Kysymyksessä on todellinen uhkakuva. Yrittäjien ja yritysten äänen on nyt kuulut-
tava siinä, mitä tarvitaan, jotta kurssi saadaan kääntymään. On saatava pöytään 
ongelma ja ehdotus, mitä byrokratiaa ja esteitä pitää karsia, että tällaiselle 
turmion tielle ei mennä enää pidemmälle.

Tampereella paukutettiin läpi raitiovaunupäätös. Nyt tehostunut liikennevirta 
generoi lisää rakentamista, asukkaita ja työpaikkoja linjan varteen. Pitkässä ja 
keskikohdaltaan kapeassa kaupungissa raitiovaunu on osoittautunut sellaiseksi 
hankkeeksi, joka kannatti vääntää läpi. Nyt sen verkostoa voidaan alkaa pikkuhiljaa 
kasvattaa ja antaa hyvän kehityksen edelleen jatkua. Vastaavasti monessa suoma-
laisessa kunnassa ja kaupungissa hyviä hankkeita jää toteutumatta, koska valittaa 
saa ja valittaminen on käytännössä ilmaista valittajalle. Tämä tuntuu väärältä, koska 
valittaja saattaa omalla vänkäämisellään aiheuttaa yhteisölle mittavat kustannukset 
ja vahingot valittaessaan valittamisen ilosta.
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On välttämätöntä siirtyä uusien energialähteiden ja järjestelmien 
pariin. Yltiöpäisyys ei kuitenkaan tee meistä menestyjiä. Suomen 
osuus maailmanluokan päästöistä on sen verran vähäinen, että 
emme me peliä menetä, vaikka noudattaisimme ihan normaaliakin 
siirtymälinjaa ja -aikataulua. On naivia turhamaisuutta kuvitella, että 
julistautumalla jonkinlaiseksi ”ilmastokristukseksi”, joka itsensä 
kaikkien kansojen edestä uhraten saavuttaisi jonkinlaista glooriaa. 
Hyödynnetään luontoa, rakennetaan tuulimyllyjä ja opetellaan 
vetytaloutta, niin teemme enemmän hyvää muullekin maailmalle. 
Uusia innovaatioita kehittämällä. Ne eivät kuitenkaan synny, jos 
liiallisella kiihkolla haittaamme toimintaedellytyksiämme.

Ruotsille on turhaa olla kateellinen. Siellä vain asioita tehdään 
viisaammin. Yritystoimintaa ja omaisuutta voidaan jouhevasti siirtää 
seuraaville sukupolville. Eräs iso asia on se, että Ruotsi poisti perintö-
veron. Se on meillä eräänlainen kostovero, jolla lohkaistaan sellaisilta 
ihmisiltä, joilla on ollut kykyä kasvattaa varallisuuttaan. Niinpä 
ruotsalaisilla yksityisillä kansalaisilla onkin enemmän varallisuutta kuin 
suomalaisilla. Pienissä erissä Ruotsiin ja muualle Eurooppaan siirtyvät 
niin varallisuudet kuin osaaminenkin, ellei asiaan tartuta. Tämä on 
vähän kuin Aisopoksen sadussa, jossa häntänsä menettänyt kettu 
ehdottaa, että kaikki muutkin ketut leikkaisivat häntänsä. Sadussa 
näin ei tietenkään tapahtunut, mutta Suomessa tartutaan oitis saksiin.
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Suomalaisten vastahankaisuus uusia asioita kohtaan on varmasti hyvin 
sidoksissa meissä olevaan slaavilaiseen geeniin. Olemmehan me vuosisato-
jen ajan olleet itänaapurimme kanssa niin tiiviissä tekemisissä, että jokin vai-
kutus sillä on ollut. Otetaan esimerkki: 1800–1900-luvun taitteessa Venäjällä 
talonpojat aurasivat vanhakantaisesti peltonsa kömpelöllä puuauralla, jonka 
nimi oli ”soha”. Vaikka uudistusmieliset koettivat tuoda uusia välineitä ja 
metodeja käyttöön, olivat talonpojat hyvin vastahankaisia ja epäluuloisia kai-
kelle uudelle. Niinpä työ jatkui edelleen sohimalla. Lieneekö siitä tullut sana 
suomen kieleenkin? Joka tapauksessa samaa sohimista meillä harrastetaan 
vastustamalla uudistuksia ja rakenteiden uudelleenjärjestelyä. Suomalainen 
tuntuu olevan yleensä onnellisimmillaan silloin, kun mikään ei muutu. Näin 
sittenkin, että siitä on vahinkoa.

Suomalaiset saatiin aikanaan opetettua lukemaan, mikä taito on melko hyvin 
säilynyt tähän päivään saakka. Tuolloin asiaa hoiti kirkko. Nyt pitäisi luoda 
jokin uusi digievankelinen liike, joka saisi kutsuttua tämän sähköisen sanan 
ääreen sen osan kansaa, joka ei siihen itsestään löydä. Asiaan pitää tarttua 
tai muuten meillä on yhä suurempi syrjään jääneiden joukko, joka ei työllisty 
tai kykene asioimaan itsenäisesti. ”Luottamusinfrastruktuuri” ei muuten 
toteudu ja osasta ihmisiä tulee ikään kuin ajelehtiva erikoislajinsa.
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KIRJOITETTU, 
SUUNNITELTU, TAITETTU 
JA PAINETTU SUOMESSA.

HINTA 

10 €

Suomella on vähintään maratonin kokoinen urakka edessä.

Café Finland TV-kahvilan keskusteluista on poimittu  
keinot, miten Suomen suunta muutetaan pala palalta ennen  

kuin Suomi täyttää 125 vuotta. Ajatuksia on tukevoitettu  
tässä kirjasessa datapaketilla.

Tähän Suomi-maratoniin tarvitaan tahtoa, sisua ja sydäntä. 
Pelkästään yhden hallituksen aikana Suomi on velkaantunut  

40 miljardia lisää. Asukaslukuun suhteutetussa BKT -vertailussa 
olemme 15 vuodessa jääneet saman summan jälkeen Ruotsi-Suomi 
-maaottelussa. Tämä suunta on käännettävä. Keinot kyllä löytyvät 

40 miljardin urakan tekemiseksi.

Nyt tuumasta toimeen yhteistä tahtopohjaa luoden  
hallitusten kokoonpanosta riippumatta.


