
Jakso 20: Kunta ostaa, mitä maksaa? 
 

Matti: Mika, tietokilpailukysymys. Millä summalla julkinen sektori, siis kunnat ja erilaiset valtion 
putiikit, tekee hankintoja joka vuosi? Mikä on niiden kauppalasku, niin sanotusti. 

Mika: Nopeasti päässä laskien 35 miljardia. 

Matti: Hyvin laskettu. Se on huima summa rahaa. Ja näillä rahoilla ostetaan vaikka mitä… 

Mika: Terveydenhuoltoa, puhtaanapitoa, tavaraa, kulkuvälineitä, turvallisuutta, sivistystä, 
viihdettä… 

Matti: Ja kuntien osuus tästä on noin 25 miljardia. Tämä raha virtaa läpi kuntien myllystä ja 
periaatteessa kunnanvaltuutetut vahtivat mitä tälle rahalle tapahtuu. Vai vahtivatko? 

Mika: Yleinen elämänkokemus kertoo, että kun käytetään toisten rahoja, niin tarkkaavaisuus 
saattaa pettää herkemmin kuin silloin kun käytetään omia rahoja. Verorahojen käyttö on 
esimerkki tästä. Siksi näitä vahtikoiria tarvitaan – kuten Valtiontalouden tarkastusvirastoa yms. 

Matti: Tarvitaan, jos vaan suutari malttaa pysyä lestissään. Jos tämä hankintaraha käytetään 
fiksummin, siinä on kansantaloudelle valtava mahdollisuus. Jos se käytetään tyhmästi, olemme 
entistä enemmän suossa. Jos siis julkisia hankintoja tehostetaan vaikkapa 10 % – mikä ei ole ihan 
mahdoton määrä… 

Mika: Kova kyllä, mutta ei kai mitenkään mahdoton.  

Matti: … niin 10 %, se tarkoittaa vuosittain 3,5 miljardia lisää valtion kassaan. Ja sillä saisi 
kolmessa vuodessa maksettua uusien torjuntahävittäjien kauppahinnan, tai supistettua 
merkittävästi Suomen kestävyysvajetta. Onko tämä realismia? 

Mika: Tuottavuustutkimukset kertovat, että tuollainen 10 prosentin tehostamistulos ei tosiaan 
ole mitenkään tavaton – ainakaan yksittäisten yritysten ja organisaatioiden tasolla. Voi olla 
hieman epärealistista, että kokonainen sektori tehostuu välittömästi noin paljon. Mutta osakin 
tuosta heti ja loput myöhemmin olisi iso juttu. 

Matti: Tänään lähdemme kunnan kanssa ostoksille ja katsomme millä kauppalaskua saataisiin 
pienemmäksi. Tämä on AM, kahden miehen valvontakamera. 

Mika: Tai itse asiassa käänteinen valvontakamera. Jos valtio tai kunta yrittää maksaa ostoksista 
liikaa, me ohjataan se ystävällisesti takaisin kassalle. 

Matti: Teemme siis juoksukaljat takaperin. 

(FADE OUT, MUSA SISÄÄN) 

Mika: Ööö, mikä on juoksukalja? 

Matti: Se on mäyräkoiran luvaton haltuunotto marketissa ja sen tosi vauhdikas ulkoiluttaminen. 

VÄLISOITTO / Prologi: Stone/ Harford 
 

Matti: Mutta ensin vähän numeromagiaa. Mika, olet ekonomisti ja ekonomisti on pappi, jonka 
uskonto on matematiikka. Tässä taloustieteen kirkossa, oletko fundamentalisti vai reformisti? 

Mika: Olen reformisti, marginalisti, kompromissisti (onko sellaista sanaa?), empiristi, 
oikeistodemari ja körttiateisti. 



Matti: Minä olen numerokäännynnäinen. Uskoin pitkään kirjaimiin enemmän kuin numeroihin, 
kunnes tajusin, että laveita selityksiä rakastavat myös marxilaiset ja torihuijarit, ja aloin palvoa 
numeroita. Mutta nyt uskoni on taas koetuksella. 

Mika: Mitäs nyt on tapahtunut? 

Matti: Pari kirjaa on tapahtunut. The New Yorker -lehdessä julkaistiin maaliskuun lopulla 
erinomainen artikkeli. Matemaatikko Hannah Fry kirjoitti siinä Tim Harfordin uudesta kirjasta 
How To Make The World Add Up ja Deborah Stonen kirjasta Counting: How We Use Numbers to 
Decide What Matters. 

Mika: Harford on meidän vanha suosikki, Undercover Economist on klassikko ja meille tärkeä 
kirja. Hannah Fry kirjoittaa hienosti siitä, miten esimerkiksi koronapandemian aikana haemme 
turvaa numeroista. Tosiasiassa numerot kertovat kyllä jotain, mutta yleensä paljon vähemmän 
kuin haluamme uskoa. 

Matti: Fry siteeraa tutkimusta, jossa seurattiin ns. hauraita perheitä. Kohdejoukkona oli 4 000 
perhettä, joita seurattiin lapsen syntymästä saakka ja kerättiin huippuhyvää dataa, kun lapset 
olivat 1, 3, 5 9 ja 15 v. (terveys, ympäristö, perhesuhteet jne.). Lopulta koossa oli peräti 13 000 
datapistettä / lapsi. 

Ja sitten asian juju: tämä data annettiin muille tutkijoille ja pyydettiin heitä ennustamaan sen 
perusteella mitä lapsille tapahtui (ei siis tuloksia). Näkisivätkö parhaat tukijat ja parhaat 
algoritmit mitä lapsille tapahtuu 15 ikävuoteen mennessä vai onko elämä sittenkin liian 
monimutkainen? 

Mika: No jotain tutkijat näkivät, mutta paljon vähemmän kuin kukaan uskoi. Yksinkertaisella 
mallilla onnistuttiin selittämään vain joitakin prosentteja tulemien vaihtelusta. 

Matti: No entäs sitten, kun mallista tehtiin moniulotteisempi ja sinne hakattiin lisää dataa?  

Mika: Jos malleihin syötettiin hurja määrä yksityiskohtaista lisätietoa, niin niiden selityskyky 
parani vain vähän, siis joitakin prosentteja. Parhaimmillaan algoritmi pystyi selittämään vain 
reilut parikymmentä prosenttia oppilaiden välisestä arvosanojen vaihtelusta. 

Matti: Joten? 

Mika: Joten sattuma näyttää selittävän kohtaloitamme enemmän kuin ehkä haluaisimme uskoa. 

Matti: OK. Nyt on siis vaadittu tarkempaa dataa ja enemmän ekonomisteja ja nyt te tulette 
sanomaan, että mallit selittävät enemmän toisia malleja kuin elävää elämää ja että meidän 
täytyy vaan hyväksyä sattuma? Eikö tämä ole tieteelle vähän kiusallista? 

Mika: Toisaalta pitää muistaa, että vaikka joku tekijä (esimerkiksi varhaiskasvatuspanostus) 
selittäisikin vain pienen osan ihmisten välisestä vaihtelusta, tuon tekijän muuttaminen tai 
korjaaminen voi silti koko yhteiskunnan tasolla tuottaa valtavia säästöjä tai valtaisaa 
hyvinvoinnin parannusta. Talouspolitiikan kannalta sillä on lopulta merkitystä. 

Matti: Annetaan viimeinen sana Deborah Stonelle. ”Hyvä laskenta edellyttää nöyryyttä, siis sitä, 
että ymmärrämme sen, mitä ei voi tai ei pidä laskea.” 

Mika: Amen. 

VÄLISOITTO/ Uutiset 
 

Matti: Uutiset maailmalta kertovat, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo nostaa 
sikäläisen yhteisöveron 21:sta 28 prosenttiin. Ajatus on se, että mm. tällä korotuksella 
rahoitettaisiin noin kahden biljoonan (!) infrastruktuuripaketti. Siis uusia teitä, siltoja ja ties mitä. 
Mika, hyvä vai huono uutinen? Eikö meidän eurooppalaisina kannattaisi voimakkaasti tukea 
tätä? Korottakoot ne veroja ja heikentäkööt kilpailukykyään! 



Mika: Tällaisessa tilanteessa elvyttävästä yhden maan finanssipolitiikasta koituu positiivisia 
ulkoisvaikutuksia muille. Samasta syystä USA:n kannattaisi myös toivoa että EU elvyttäisi 
voimallisesti, ja se olisi lopulta parempi molemmille. 

Matti: Biden ja valtiovarainministeri Janet Yellen haluaisivat osana samaa pakettia globaalin 
minimin yritysverolle. Toisin sanoen muiden pitäisi osallistua Amerikan talkoisiin sillä, että eivät 
alhaisemman yhteisöveron kautta imuroi yrityksiä ja bisnestä. Onko tässä nyt kyse siitä, että 
halutaan maksattaa Amerikan remontti osittain meillä muilla? 

Mika: Tämä voi olla ihan järkevää toimien koordinointia. Yksittäisen maan kannalta parasta olisi, 
että muilla on korkea veroaste mutta itsellä jonkin verran alempi. Mutta kaikilla ei voi olla muita 
alemmat veroasteet. Päädytään siihen, että veroasteet on kaikilla alemmat ja yhteisöverotulot 
alemmat ja sen seurauksena esimerkiksi ansiotuloverotus korkeampi. 

Matti: Arvasin, että rakastaisit ajatusta tuntuvista veronkorotuksista. (Mika: Pääoman 
verotuksen korottamista palkkatulojen verotuksen keventämiseksi) 

Jokainen Amerikassa käynyt näkee, että siellä todella raiteet, tiet ja lentokentät ovat paikoitellen 
melko kamalassa kunnossa (ja Kiinassa kaikki kiiltää). Mutta mulla on nyt kyllä sellainen tunne, 
että noin valtavaan pakettiin menee aika paljon muutakin kuin siltoja ja asvalttia. Toisin sanoen 
nyt survotaan kaikki mahdollinen laatikkoon, jossa lukee ”infrahanke”. 

Mika: Tämä saattaa selittää sen, miksi kaikki amerikkalaiset yritykset eivät vastusta 
veronkorotusajatusta. Ne yksinkertaisesti arvioivat, että reilusta kahdesta biljoonasta irtoaa 
niille niin paljon enemmän. Ne ajattelevat, että otetaan raha sisään ja loivennetaan veroja 
sitten, kun republikaanit taas ovat vallassa. 

Matti: Erityisesti mua huvitti, kun digijätti Amazonin Jeff Bezos ilmoitti kannattavansa Bidenin 
veronkorotuksia. Amazon! Sama ahneuden mustekala, jonka käsi on kaikkien taskussa ja josta 
Bidenin demokraatit ovat marmattaneet vuosikausia, että se ei maksa veroja lainkaan tai hyvin 
vähän! Piilaakson miljonäärit on huvittavia, niille kasvaa omatunto joka toinen viikko kuin finni 
teinin naamaan. 

Mika: Kun kyse on aidoista innovatiivisista yrittäjistä, en ole yllättynyt ,että he näkevät 
pragmaattisesti talouden ison kuvan eli että heillä on myös niin sanottua makrotaloudellista 
lukutaitoa. 

Matti: Ähh! Ne on opportunistista pelleporukkaa! 

VÄLISOITTO/ Kuntien hankinnat 
 

Matti: Mutta nyt siis kuntien kanssa shoppailemaan! 

Kuten todettua, julkinen valta ostaa tavaraa ja tekoja 35 miljardilla eurolla vuodella. Alan kova 
asiantuntija Jussi Pyykkönen kertoi, että noin 70 prosenttia julkisista hankinnoista on kuntien ja 
kuntayhtymien tekemiä. Toisin sanoen kuntien kauppalasku on vuodessa noin 25 miljardia 
euroa. Nämä on summina helppo muistaa. 

Mika: Joo, ja taitaa olla, että luonnostaan tämä summa ei pienene, koska pulskasti voiva 
ihminen ei ole koskaan tyytyväinen vaan kaipaa aina uusia hyvinvointipalveluita. Ekonomistit 
puhuvat tässä kohtaa ns. Wagnerin laista.  

Matti: Näin on. Ensin halutaan turvaa ja suojaa säältä ja hetken päästä vähän taide-elämyksiä, 
eikä mene aikaakaan niin riitelemme vimmaisesti siitä onko astangajooga peruspalvelua. Tai sun 
murtomaalatusi kaupunkialueella. 

Mika: Katettu hiihtobaana Kulosaaressa olisi kyllä räntäsateella kiva juttu! Kannatetaan! 



Matti: Nythän on niin, että julkiset palvelut voidaan hoitaa kolmella tavalla. Kunnat (julkinen) 
voivat hoitaa asian verorahoilla, tai sitten asia jätetään markkinoille. Firmat hoitavat, myyvät ja 
laskuttavat. Ja sitten on välimuoto, jossa julkinen valta kontrolloi ja koordinoi toimintaa, mutta 
hoitaa tuotannon kilpailutetuilla julkisilla hankinnoilla. 

Mika: Noilla kaikilla toiminnan muodoilla on aikansa ja paikkansa, riippuu tilanteesta, mikä on 
järkevin. Usein ekonomisteilla on hyviä välineitä sen arvioimiseen mikä on taloudellisesti 
järkevää. Ja sitten tarvitaan juristeja lausumaan, mikä on juridisesti mahdollista sekä 
journalisteja (esimerkiksi Marko Junkkari) ja politiikan tutkijoita kertomaan, mikä on poliittisesti 
mahdollista. 

Matti: Tämä on varmaan kohta, jossa on kilautettava kaverille. Professori Janne Tukiainen on 
tutkinut julkisia hankintoja.  

Mika: Janne veti äskettäin hankintoja koskevaa kansainvälistä tutkimushanketta. KKV oli 
toteuttamassa tutkimukseen kuulunutta kyselyä julkisten hankintojen tekijöille. Soitimme 
Tukiaiselle ja kysyimme mitkä ovat julkisten hankintojen kipupisteet. Ja näin hän vastasi. 

Tukiainen: Syyt ovat moninaisia. Tiivistettynä kyse on liiallisesta monimutkaisuudesta, 
joka liittyy kilpailutuprosesseihin; sen aiheuttamat kustannukset ja voittamisen 
epävarmuus, ts. koetaanko julkinen hyvänä sopimuskumppanina. 

Matti: Tukiainen sanoi, että Suomessa oltu hallinnollis-juridis-insinöörimäisiä, hankintapuolella 
pienempi fokus taloudessa tai kilpailu-ulottuvuudessa. Virkamies kiinnostuneempi, että menee 
by the book kuin että montako euroa veronmaksaja säästi. Tämä särähti minun korvaani. 

Mika: Joo, näyttäisi siltä, että hankintaviranomainen säikähtää, jos hankinnan hinta näyttäisi olevan 
korkeampi kuin budjetoitiin, mutta paljon matalampi hinta ei huolestuta samalla lailla. Toisin 
sanoen jos budjetti on miljoona euroa, 1,2 M loppusumma herättää virkamiehen, mutta 0,8 M ei –  
vaikka veronmaksajalle molemmat 200 000 olisivat yhtä arvokkaita.  

Matti: Olisko todella näin? 

Mika: Kyse voi olla osin myös median luomasta harhasta: se uutisoi herkästi pieniäkin muodollisia 
virheitä mutta toisaalta ennakkoluulottomalla innovatiivisella toiminnalla saavutettavat 
mahdollisesti merkittävät säästöt saattavat jäädä uutiskynnyksen alle. 

Matti: Toinen ongelma on se, kilpailutuksella hoidetaan ei ainoastaan kustannus- tai 
laatuongelmaa, vaan siihen tungetaan joukko muitakin pulmia. 

Tukiainen: Uusi hankintastrategia on sinänsä hyvä, mutta usein halutaan pelastaa 
hankinnoilla koko maailma. Hankintaan liitetään esim. pyrkimys työllistää vaikeasti 
työllistettäviä. Kilpailu vähenee paljon, jos vaaditaan että tulee työllistää yksi henkilö, joka ei 
muuten työllistyisi. Vain isot yritykset pystyväät osallistumaan tällaisiin. 

Nämä asiat ovat tarpeellisia, mutta niitä ei ole järkevää hoitaa hankintojen kautta. Ne 
voidaan toteuttaa niin, että koskee kaikkea liiketoimintaa (esim. palkkatuki). 

Mika: Tämä läksy on aika selvä: jokaista ongelmaa varten kannattaisi valita siihen parhaiten sopiva 
yksi instrumentti. Jos samalla instrumentilla hoidetaan montaa ongelmaa ja kutakin ongelmaa 
hoidetaan monella instrumentilla, siitä konsertista tulee helposti kallis kakofonia – vaikka olisi 
minkälainen kapellimestari puikoissa. 

Matti: Kuten Tukiainen hyvin tiivisti: tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla. 

VÄLISOITTO 
Matti: Mutta katsotaas sitten, miten hyvin hankinnat onnistuvat. Missä on ns. klappia ja voidaanko 
virkamiestä jotenkin kannustaa parempiin hankintoihin. 



Mika: Kannusteista me on puhuttu usein ennenkin ja sanottu, että ne ovat tärkeitä ja kiusallisen 
usein epäonnistuvat. 

Matti: Selkäydinporvari sanoo, että mitataan huolella ja kannustetaan kunnolla ja johan lähti 
tuottavuus nousuun. Nyt on kuitenkin niin, että saman tien, kun alamme mitata ja kannustaa, 
ihmiset keksivät keinot ja konstit ja hetken kuluttua on hyvät mittarit vinossa.  

Mika: Joo, tämä kiusallisen inhimillinen piirre tunnetaan taloustieteessä nimellä Goodhartin laki. 

Matti: Fry kertoo esimerkin, jossa Ison-Britannian silloinen pääministeri Tony Blair joutui tv-
keskustelussa yllätetyksi. Britannian terveydenhuoltojärjestelmän ydin NHS:n toimintaa oli 
arvosteltu hitaaksi, lääkäriin joutui jonottamaan viikko tolkulla. Toimintaa haluttiin tehostaa ja 
lääkäreille luvattiin kannuste, jos potilas pääsee hoitoon alle 48 tuntia ajanvarauksesta. 

Mika: Nyt alkaa tuoksua voimakkaasti Goodhartilta. 

Matti: No niinpä. Kävi tietenkin niin, että hoitoon pääsi yhtä hitaasti kuin ennenkin, mutta aikoja 
sai varata vasta aikaisintaan 48 tuntia ennen lääkärikäyntiä. 

Mika: Neuvostoliitossa tämä kehitettiin taiteeksi. Kun kangastuotantoa mitattiin pituudella, 
kudottu kangas oli kuin sideharsoa, kapeaa ja loputtoman pitkää. Kun puuvillan tuotantoa 
mitattiin painolla, poimijat uittivat paaleja vedessä ja niin edelleen. 

Matti: Onneksi oli NL, niin nähtiin mihin kaikkeen vilunkiin ihminen kykenee. Siis: jos kunnassa 
bonukset määritellään esim. kilpailun määrän mukaan, niin varmaan kilpailua tulee, mutta sitten 
serkun firma tekee tarjouksen eikä ihan vakavissaan. Mutta takaisin virkamiehiin ja kannusteisiin. 

Mika: Tutkimuksissa näkyy, että hankinnan tekijöiden uranäkymät tai muut taloudelliset 
kannustimet eivät ole keskeisessä roolissa julkisia hankintoja tehtäessä. Ja ehkä hyvä niin sillä 
sisäinen motivaatio on usein harhattomin ja siksi paras kannustin. Ja kuten Tukiainen sanoi, 
rahapalkkio voi syödä sisäistä motivaatiota. Rahapalkkiot eivät siis välttämättä täydennä vaan – 
harmillisesti -– korvaavat sisäistä motivaatiota. 

Matti: Yksi nopeasti mieleen tuleva kysymys on se, suositaanko hankinnoissa lähellä olevia 
tarjoajia, siis paikkakunnan omia poikia ja tyttöjä. Tukiainen sanoo, että oikeastaan ei, mikä hiukan 
yllätti minut. 

Mika: Joo, voisi ajatella että poliitikoilta tulee painetta suosia paikallisia. Ei osoittautunut, että näin 
olisi; paikallinen kyllä usein olisi voittanut, mutta ei havaittu että se johtuisi suosimisesta. Likeinen 
sijainti voi tuottaa muuten etua kilpailuun, kun paikallinen tuntee olosuhteet ja silloin on helpompi 
jättää tarjous ja niin edelleen. 

Matti: Tukiaisen ryhmä oli tutkinut kilpailutuksia Suomen lisäksi myös Ruotsissa. Erityisen hyvänä 
esimerkkinä nosti esille Nackan kunnan lähellä Tukholmaa. Nackassa oli palkattu yksityiseltä 
sektorilta hankintajohtaja, joka oli ottanut käyttöön professionaalin hankintasysteemin. Kävi 
aktiivista dialogia yritysten kanssa, jotta hankinnat olisivat mahdollisimman läpinäkyviä ja helppoja 
kohteita. 

Mika: Joo, tätä dialogia käytiin ennen ja jälkeen hankinnan tyyliin miksi ette tarjonnut? mikä meni 
pieleen? Ajatus on että näin opitaan koko ajan lisää ja Nackassa tarjontamäärät lähti nousuun. 

Matti: Kuulostaa melko simppeliltä jutulta, jos tällä todella tilanne korjaantui. Mutta pointti on siis 
se, että hyvä kilpailu ei tule itsestään. Sitä pitää töniä eteenpäin – siis myös yrityksiä! 

Mutta sitten iso kysymys: onko kilpailu reilua vai onko pelikonetta tuunattu? Kunnat ostavat paljon 
kaikenlaista ja tekevät samalla itse monenlaista. Joskus kunta tuottaa itse palveluita ja kilpailee 
niiden kanssa markkinoilla yksityisiä vastaan, mutta onko kisa kaikille sama.  

Mika: Hyvä kysymys. Esimerkiksi kuntayhtiön konkurssi on harvinainen tapahtuma. Kunnilla on 
osakeyhtiöitä, jotka toimivat yhtiöiden tavoin, mutta nekin saavat tuntuvat edun kilpailuun siitä, 



että niiden rahoitus on vakaampaa, kun niiden takana on julkisyhteisö ja verorahaa. Toimintaa 
voidaan subventoida muun toiminnan tuotoillaan kuntakonserni tuottaa alihinnoiteltuja 
välipanoksia. 

Matti: Mikäs tämä tällainen kasapanos on? 

Mika:  Välipanos. Esimerkiksi jos kunnan kiinteistöyhtiö tarjoaa tiloja ja toimistopalveluja toisen 
kuntayhtiön käyttöön todella edullisesti. 

Matti: Tämä kunnan ja valtion häärääminen markkinoilla on tietysti ongelma kaikkialla, mutta onko 
se meillä erityinen ongelma? 

Mika: Ei. Suomessa kilpailuneutraliteettia valvotaan ja itse asiassa meillä ollaan aika edistyksellisiä, 
jos vertailukohtana ovat muut OECD-maat. Ensisijaisesti KKV neuvottelee, ja jos tulosta ei synny, se 
voi kieltää käyttämästä kilpailua vääristävää menettely. Se voi asettaa velvoitteita, jotka tasaavat 
punnuksia tai sitten voidaan käyttää uhkasakkoa.  

Matti: Valvotaan, valvotaan, mutta mikä on valvonnan tulos? 

Mika: OECD:n suositusten mukaan julkisen sektorin elinkeinotoiminta tulisi aina mahdollisuuksien 
mukaan yhtiöittää tai eriyttää julkisyhteisön lakisääteisestä ja hallinnollisesta toiminnasta. 
Selvityksen perusteella Suomi on vertailussa mukana olleista maista ainoa, jonka lainsäädäntöön on 
kirjattu erillinen kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus. Se on ainakin selkeä tulos.  

Toisaalta on harmi, että etenkin kuntien harjoittamasta elinkeinotoiminnasta löytyy vain vähän 
vertailukelpoista tietoa. 

Matti: Mitäs se tarkoittaa? Onko kunnat lakaisseet asioita maton alle ja eikö teidän 
kilpailujamppojen homma nimenomaan ole kaivaa ne sieltä esiin? 

Mika: Kyllä tässä lapiot koko ajan heiluu. Kun jonkun toiminnan vaikutusta arvioidaan, 
vertailukohdaksi pitää ottaa tilanne, jossa toimintaa ei olisi. Välillä tuntuu siltä, että tahtotila 
kunnallisen tuotantotoiminnan laajenemiseen on sangen vahva ja että pidikkeitä tarvitaan. 

Matti: No niinpä tuntuu! Vedetään vähän yhteen. Saadaanko tästä kaikesta aikaiseksi minkäänlaista 
julkistalouden säästöä, vai meneekö taas käsien vääntelyksi? On vähän vaikeaa. Tarvitaan lisää 
tutkimusta. Otetaas pari konkreettista ehdotusta. 

Jussi Pyykkönen ja Suomen Yrittäjien varartoimitusjohtaja Anssi Kujala kirjoittivat hiljattain 
Hesarissa, että kilpailuja pitäisi pilkkoa paremmin. Jättikisat halvaannuttavat. 

Mika: Juuri näin. Tosin tähän pilkkomiseen ohjaa lakikin. 

Matti: Sitten. Erillinen kilpailuasiamies kuntaan. Siis Tukiaisen mainitsema Nackan malli. Edistääkö 
hommaa? 

Mika: Kyllä. 

Matti: No sitten pitäisi kannustaa virkamiestä kiinnostumaan myös budjetinalituksista eikä vain 
ylityksistä. Miten tämä tehdään? 

Mika: Yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta voisi olla osa ratkaisua. Heitän yhden pallon median 
suuntaan: tutkiva journalismi voisi sinänsä tärkeän kuittien syynäilyn lisäksi kiinnittää huomiota 
nykyistä enemmän rakenteellisempiin kysymyksiin. 

Matti: Tukiainen ehdottaa, että kilpailua edistäneitä kuntia voitaisiin tunnistaa esimerkiksi 
seuraamalla kunnan muuttovoittoa. Tässä on monia pulmia, ei mennä siihen, mutta olisko hyvä? 

Mika: Mikäs siinä. 

Matti: Sitten vielä yksi idea. Miksi kunta ei aseta ongelmaa, oli se sitten palvelutuotantoa tai jotain 
konkreettisempaa, markkinoiden ratkaistavaksi? Ei siis niin, että kilpailutetaan sossun uusi 



rakennus ja määritellään ovenkahvan mallikin valmiiksi, vaan niin että annetaan markkinoille 
vastausta vaativa pulma eikä ratkaista asiaa ensin aina kunnan työnä ja sitten kilpailuteta 
virkamiehen ratkaisua. 

Mika: Kuulostaa fiksulta. Mutta tuollaisen kilpailutuksen toteuttaminen juridisesti hyväksyttävällä 
tavalla voi olla aika vaativa tehtävä. 

Matti: Eikä me olla puhuttu vielä lainkaan kuntatalouden laastaroinnista ylettömillä 
valtionosuuksista (joku tolkku niihin!), kuntayhtiöitten suosimisesta sisäisillä lainoilla ja niin 
edelleen, mutta nämä ovat tulevien jaksojen aiheita. 

Paljonko näistä kaikista konsteista nyt kertyi säästöä? 

Mika: VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkimuksessa arvioitiin, että jo yksi yritys lisää tarjouskilpailuun 
tuo jopa viiden prosentin säästöt. Pelkästään se tarkoittaisi satojen miljoonien, jopa miljardin 
lisärahaa muihin hyviin tarpeisiin. 

Matti: Ja jos nämä kaikki ideat toteutetaan, niin ollaan jo merkittävissä summissa. 10 % tavoitteen 
selkä näkyy jo. 

Mika: Pienempi vaihde silmään ja ohi! 

 

VÄLISOITTO/ Poliitikko päättäjänä 
 

Matti: Vielä yksi ulottuvuus julkiseen rahankäyttöön. Se liittyy tuleviin kuntavaaleihin ja on siis 
huippuajankohtainen. Peruskysymys kuuluu: Onko yhdellä äänellä väliä. Vastan heti niin ei tartte 
jännittää: Todellakin on!  

Janne Tukiainen ja hänen kollegansa Ari Hyytinen, Jaakko Meriläinen, Tuukka Saarimaa ja Otto 
Toivanen julkaisivat muutama vuosi sitten tutkimuksen Public Employees as Politicians: Evidence 
from Close Elections. Se oli vaikuttava paperi. 

Mika: Oli, ja sai paikan hyvin noteeratussa alan lehdessä (American Political Science Review). 

Matti: Tutkimuskysymys oli erinomainen. Tutkijat kysyivät mitä tapahtuu kunnan rahankäytölle, 
kun sinne valitaan lisää julkisen sektorin työntekijöitä. Joilla sivumennen sanoen on jo nyt selvä 
yliedustus valtuustoissa.  

Mika: Joo, joko kunnan hommissa on helpompaa osallistua päätöksentekoon tai sitten julkisen 
sektorin työntekijöiksi on valikoitunut ihmisiä, joilla on valmiiksi motivaatiota yhteisiin asioihin. 

Matti: Perusasiaa selvitettiin sinänsä ihailtavan simppelisti, lähes nerokkaasti. Meillähän tapahtuu 
kuntavaaleissa yllättävän paljon tasapelejä, siis viimeisen valittavan valtuutetun kohdalla, kaksi 
ehdokasta saa saman äänimäärän, jolloin seuraa arvonta. Vuosina 1996-2012 näitä tasapelejä tuli 
yli 1350 kappaletta! Mikä on paljon. 

Mika: Se selittyy sillä, että viimeisiä paikkoja ratkotaan aika pienillä äänimäärillä, kuntia on paljon ja 
samoin puolueita. 

Matti: Ja nyt se tulos, jonka voi jo melkein arvata. 

Mika: Minä en oikeastaan arvannut. Löydös oli se, että yksi kuntatyöntekijä lisää valtuustoon 
kasvatti menoja yhdellä prosentilla. 

Matti: Yksi valtuutettu, yksi prosentti. Se on kyllä täräyttävä lukema. 

Mika: Näin voi sanoa. Ja vielä tarkemmin ottaen kävi niin, että jos arpa sattui suosimaan sote-alan 
kuntatyöntekijää, seuraavalla kaudelle juuri sote-menot kasvoivat. Muilla aloilla kävi ihan samalla 
lailla. Oman sektorin menot turposivat. 



Matti: Miten tämä efekti, siis yhden valtuutetun vaikutus voi olla näin suuri? 

Mika: Janne selitti, että vaikutus tulee pääasiassa kunnan suurimmasta puolueesta. Kuntatyöntekijä 
pystyy vaikuttamaan puolueen sisällä ja suurimmalla puolueella on yleensä enemmän valtaa. 

Matti: Toinen kysymys on sitten se, että julkisen sektorin työntekijöillä informaatioetu suhteessa 
muihin edustajiin, jolla pystyvät johdattelemaan päätöksentekoa tiettyyn suuntaan. Toisin sanoen 
pystyvät kääntämään muita asian taakse. 

Mika: Tätä ei pidä tulkita niin, että kyse olisi itsekkyydestä. Että ajetaan itselle tai omalle joukolle 
palkankorotusta tai työpaikan säilyttämistä. Siinä koetaan yleisemmin, että juuri minun alalle 
tarvitaan lisää rahaa. Ihan ymmärrettävä näkemys. 

Matti: Mutta tähän kaikkeen sisältyy myös hyvä uutinen. Tämähän todistaa, että demokratia toimii! 
Kahdellakin tavalla: ensinnäkin sillä on väliä, kuka valtuustossa istuu ja kuntavaaleissa yhdellä 
äänellä todella on merkitystä. Juuri kuntavaaleissa kannattaisi äänestää! 

Matti: Vielä yksi paradoksi, joka on vaivannut minua. Politiikka kiinnostaa ihmisiä sinänsä 
kohtuuhyvin, sanoo EVA:n Arvo- ja asennetutkimus. Mutta selvästi vähiten mielenkiintoa tunnetaan 
kuntavaaleihin, vaikka siellä päätetään juuri minua lähellä olevista asioista. Eduskuntavaalit ovat 
kiinnostavampia ja presidentinvaalit kaikkein suosituimpia. 

Mika: Janne oli sitä mieltä, että äänestysprosentista voi sinänsä olla huolissaan, mutta sitä ei pidä 
keinotekoisesti turvottaa erilaisilla keinoilla ja konsteilla (äänestysbussi, nettiäänestys jne.). Jos 
tehdään äänestäminen helpommaksi, ei välttämättä saada lisää harkittuja ääniä vaan 
satunnaislukugeneraattori pyörähtää. Näin Janne: 

Tukiainen: Tämä ei ole lääke, vaan lisää vaalikoneen kaltaisia innovaatioita, jotka lisäävät 
kiinnostusta politiikkaan – lisää harkittuja ääniä. Tärkeämpää kuin äänestysprosentin nosto 
sinänsä olisi se, että äänestäjäjoukko olisi tasaisesti eri ryhmistä.  

Matti: Mistä tämä kuntavaalien heikko suosio kertoo? Onko tämä sitä, että kuntapolitiikka ei ole 
identiteettipolitiikkaa – se ei auta minua ilmaisemaan identiteettiäni (arvot, olemus, viiteryhmä) – 
ja identiteetti on nyt politiikan ydinsisältö. 

Mika: Kuntavaaleissa aktiivisuuden vaihtelu on suurta ja vaihtelu tapahtuu nimenomaan suhteessa 
kunnan väkilukuun. Pienissä kunnissa korkea äänestysprosentti. Siellä on ehkä sisäistetty paremmin 
valtuutetun vaikutusvalta, yleensä äänestäjä tuntee ehdokkaat paremmin ja tapaa niitä kaupan 
kassalla. 

Matti: Ja sitten kun tehdään kuntaliitoksia, äänestysaktiivisuus laskee ison kunnan tasolle. No, mun 
mielestä tämä on aika selkeä pointti kaupunginosavaltuustojen puolesta. Toisin sanoen: puolen 
miljoonan asukkaan Helsinki tai yli 200 000 asukkaan Tampere on kuntapolitiikan näkökulmasta 
aivan liian iso. Mutta Hervanta tai Tesoma ei ehkä olisikaan. 

Mika: Niin, jos Kulosaaren puiston penkit eivät ole istuttavassa kunnossa, niin Helsingin 
kunnallisvaaleissa äänestäminen ei ole kovin tehokas ratkaisu ongelman ratkaisuun. Mutta jos 
Kulosaari itsenäistyisi, eli palattaisiin ennen vuotta 1946 valinneisiin rajoihin, niin sitten 
kunnallisvaaleissa voitaisiin luontevasti tällaisistakin kysymyksistä keskustella. 

Matti: Sveitsissä on muuten 2222 kuntaa – tiesitkö? Pienimmät kunnat ovat tosi, tosi pieniä, mutta 
siellä ei kuntaliitoksista puhuta ja ihmisten mielestä järjestelmä toimii. Ehdotan siis Sveitsin mallia: 
juustoa, käkikelloja ja lähidemokratiaa! 

Mika: Kukkuu! 

 

VÄLISOITTO / Loppukevennys 
 



Matti: Mika, millä perusteella valitset ehdokkaasi kunnanvaltuustoon? Onko väliä, onko 
julkisella töissä? Äänestätkö heti, jos on ekonomisti? 

Mika: Taloustieteellinen ymmärrys on kyllä välttämätön mutta ei riittävä ehto myönteiselle 
äänestyspäätökselleni. Ei myöskään haittaisi, jos asuisi tuossa jossakin aika lähellä. 

Matti: Palataan siihen mitä Janne Tukiainen sanoi isojen ja pienten kuntien aktiivisuudesta, siis, että 
mitä pienempi kunta, sitä paremmin ihmiset kiinnostuvat sen asioista. Toisin sanoen, jos nyt vaikka 
Helsingissä Kulosaari haluaa hoitaa omat asiansa, niin miksi se ei olisi hyvä juttu? 

Mika: Niinpä. Helsingin imperialistiset voimat tuli ja veivät meiltä kulosaarelaisilta itsenäisyyden 
samaan aikaan kun Neuvostoliiton valvontakomissio jyrsi aimo palan Suomen itsenäisyydestä -- 
ne oli synkkiä aikoja sekä Kulosaarelle että Suomelle 

Matti: Pitäisikö tehdä niin, että perustat Kulosaaren liberaalipuolueen ajamaan 
kultahammasrannikon asiaa. Puolue järjestäisi pitkäpiimäisiä taloustieteellisiä luentoja lukion 
juhlasalissa joka tiistai. Asiat päätetään torikokouksissa. Kulosaaren sillalle tulee kulkuluvan 
tarkistus, ettei ahdasmieliset pesiydy tontille. 

Mika: Kulosaaressa on muuten koronavirus aivan poikkeuksellisen tukahtuneessa tilassa. Mutta 
luulen, että Kulosaaren poliittiset voimat saisivat konsensuksen aikaan siitä, että 
rokotusjärjestyksestä ei livetä tuumaakaan, esimerkiksi Helsingin itäisempien alueiden hyväksi! 

Matti: Ja verotusoikeus Kulosaarelle, tietenkin! Ja kaikkiin kuntiin sama veroäyri. Ei kun nyt 
lopetetaan tähän, koska sä alat selvästi kiihottua. 

Mika: Sanon vaan, että tämä ei välttämättä jää tähän. 

 

FADE OUT, MUSIIKKI SISÄÄN 
 

Matti: Hyvät kuulijat, tämä oli A/M, keskikokoisen ihmisen äänenkannattaja. 

Mika: Heippa, ja torilla tavataan!  

Faidataan... 

Mika: Monta allekirjoitusta sitä tarvittiinkaan, jos haluaa perustaa uuden puolueen, nk. 
Kulosaaren liberaalipuolueen?  

Matti: Olikohan se viisi tuhatta allekirjoitusta, ja sitten sun pitää miettiä sille sun puolueelle joku 
naseva lyhenne. 

Mika: Hirveesti hommaa se demokratia teettääkin. 
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