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Vuonna 2008 alkaneen rahoituskriisin mukana Suomen kan-
santalous vajosi matalasuhdanteeseen, joka vuosien mittaan 
on muuttunut velka-, euro- ja rakennekriisiksi. Tilanteen 
jatkuessa viidettä vuotta ja muuttuessa lamaksi olisi korkea 
aika nostaa kissa pöydälle: Suomi on ottamassa ensimmäiset 
askeleet työttömyysdevalvaation pitkällä ja kivisellä tiellä.

Kansantalouden kilpailukykyyn vaikuttaa lukematon 
määrä kilpailutekijöitä. Kakkia kilpailutekijöitä on kuiten-
kin tarpeetonta kuvata yksityiskohtaisesti itse kilpailukyvyn 
mittaamiseksi, sillä markkinaehtoisesti määritellyt hinnat 
heijastavat tehokkaasti kilpailutekijöitä.

Yksikkötyökustannus vuorostaan suhteuttaa työn kus-
tannukset tuotettuun arvoon, eli ilmaisee yhden arvoyksikön 
tuottamiseen tarvittavan työn kustannuksen.1 Kansantalouden 
kustannuskilpailukykyä voidaan siksi mitata yksikkötyökus-
tannuksella yksinkertaisesti ja melko yksiselitteisesti.

Suomi tienhaarassa
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Arvioitaessa kansantalouden kilpailukykyä tulee tieten-
kin myös huomioida pääoman kustannus. Pääoman kustannuk-
sen erot eivät kuitenkaan olennaisesti muuta eurotalouksien 
kustannuskilpailukyvystä tehtäviä johtopäätöksiä, sillä Sak-
salla on myös pääoman kustannuksella mitattuna kilpailuetu 
suhteessa muihin euromaihin.2 3

KUSTANNUSKILPAILUKYKY

Yhteisen eurovaluutan lähtökohtana on, että kansantalouksi-
en kustannuskilpailukyky yhdentyy. Suomen ottaessa euron 
käyttöön vuonna 1999 oletettiin esimerkiksi, että Suomen ja 
Saksan palkka- ja tuottavuuskehitys on yhtenäinen ja mahdol-
liset erot kuroutuvat umpeen työvoiman ja tuotteiden vapaan 
liikkuvuuden vauhdittamana. Näin ei käynyt.

Kuten OECD:n tilastoista voi todeta, eurotalouksien yk-
sikkötyökustannukset eriytyivät jatkuvasti vuodesta 2000 aina 
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vuonna 2008 alkaneeseen rahoituskriisiin saakka. Käytän-
nössä kaikkien muiden eurotalouksien kustannuskilpailukyky 
heikkeni suhteessa Saksaan. Suomi menetti yli kaksikymmen-
tä prosenttia kustannuskilpailukyvystään suhteessa Saksaan 
vuosina 2000–2013.

Kustannuskilpailukyvyn heikkenemistä paikattiin 
monessa eurotaloudessa suhteettoman halvalla velkarahalla yl-
läpidettävällä taloudellisella toiminnalla, kunnes rahoituskriisi 
hidasti tai pysäytti velkaantumisen kasvun.

TYÖTTÖMYYSDEVALVAATIO

Rahoituskriisin myötä kustannuskilpailukykynsä menettänei-
den eurotalouksien oli pakko alentaa yksikkötyökus-
tannuksiaan. Käytännössä tämä tarkoitti työn 
kustannusten alentamista, työn tuotta-
vuuden merkittävän lisäämisen ollessa 
erittäin haastavaa lyhyellä aikavälillä. 
Tuottavuuden nostaminen edellyttää 
usein pitkäaikaisia sijoituksia inno-
vaatioihin ja/tai merkittäviä muutok-
sia riskinoton kannustimiin.

Sisäinen devalvaatio, jossa työn 
kustannuksia alennetaan laajamittai-
sesti ja tasapuolisesti, on poliittinen 
mahdottomuus monessa eurotaloudessa. 
Sisäisellä devalvaatiolla tarkoitetaan siksi 
käytännössä tilannetta, jossa työn kustannuk-
sia ei alenneta aktiivisilla päätöksillä. Työpaikat 
häviävät kuin itsestään vähemmän kustannuskilpailu-
kykyisten tuotteiden ja palvelujen kysynnän heikkenemisen 
saattelemana. Keskimääräinen yksikkötyökustannus laskee 
näin jäljelle jäävien työpaikkojen olleessa kustannuskilpai-
lukykyisempiä. Sisäisen devalvaation oikea nimi on siksi 
työttömyysdevalvaatio.

Työttömyysdevalvaatio on tuskallisen hidas ja kohtelee 
kansalaisia eriarvoisesti. Työnsä säilyttäneiden kansalaisten 
ostovoima säilyy lähes muuttumattomana samalla kun työnsä 
menettäneet luopuvat suurimmasta osasta ostovoimastaan. 
Työttömyysdevalvaatio laskee lisäksi työn määrää ja rasittaa si-
ten kansantalouden kasvua. Suomessa todistetaan parhaillaan 
työttömyysdevalvaation ensiaskeleita, työttömyyden noustua 
reiluun kahdeksaan prosenttiin ja kansantalouden ilmeisesti jo 
supistuessa.5

Esimerkiksi Irlanti teki noin kahdenkymmenen prosentin 
ja erittäin kivuliaan työttömyysdevalvaation vuosina 2008–
2013. Kun Saksan kustannuskilpailukyky samalla heikkeni 
noin kymmenen prosenttia, Irlannin kustannuskilpailukyvyn 
menetys suhteessa Saksaan vuosina 2000–2013 kutistui noin 
kymmeneen prosenttiin. Irlannin työttömyys kuitenkin lähes 
kaksinkertaistui kahteentoista prosenttiin vuonna 2009 ja 
kohosi jopa viiteentoista prosenttiin vuonna 2012, vaikka on 
nyt laskenut ”vain” yhteentoista prosenttiin. 6 7

Työttömyysdevalvaation suhteen tulee edelleen huomata, 
että työttömyys on käänteisesti sidoksissa työmarkkinoiden 
joustavuuteen.8 Tarkasteltaessa Irlannin sisäistä devalvaatiota 
Suomen näkökulmasta tulee siksi huomata, että Irlannin työ-
markkinat ovat hieman Suomen työmarkkinoita joustavampia.9 

Näin ollen työttömiksi joutuneet työllistynevät nopeammin 
uudelleen Irlannissa kuin Suomessa. Sama sisäinen devalvaa-
tio aiheuttanee siksi enemmän työttömyyttä Suomessa kuin 
Irlannissa.

Kahdenkymmenen prosentin sisäinen devalvaatio 
Suomessa on edellä mainituista syistä näkymä, jonka rinnalla 
90-luvun alun laman pahimmat muistot kalpenevat.

”TIE HELVETTIIN ON PÄÄLLYSTETTY HYVILLÄ AIKOMUKSILLA”

Valtion elvytystoimet selittänevät osaltaan Suomen kustannus-
kilpailukyvyn heikkenemisen jatkumista myös rahoituskriisin 
jälkeen, sillä niillä luotiin työtilaisuuksia jotka eivät syntyneet 

markkinaehtoisesti. Elvytystoimilla luodut työtilai-
suudet eivät tästä syystä oletettavasti olleet kus-

tannuskilpailukykyisiä. Elvytystoimet veivät 
toisin sanoen Suomen kustannuskilpai-

lukyvyn ojasta allikkoon – mutta mitkä 
ovat vaihtoehdot tästä eteenpäin?

(Kaavio seuraavalla sivulla)

Suomi voi palauttaa kustannus-
kilpailukykynsä kohentamalla työn 

tuottavuutta ja laskemalla työn hintaa. 
Työn tuottavuutta voidaan nostaa pa-

rantamalla työn ja riskinoton kannustimia, 
esimerkiksi parantamalla yrittäjyyden hou-

kuttelevuutta. Työn tuottavuutta lienee kuitenkin 
mahdoton nostaa riittävän paljon ja nopeasti, jotta tämä 

yksinään voisi palauttaa kustannuskilpailukyvyn.

ULKOINEN DEVALVAATIO

Mikäli Euroopan keskuspankki kasvattaisi euroalueen raha-
määrää merkittävästi, johtaisi tämä euron välittömään deval-
vaatioon. Tällöin Suomen ja muiden eurotalouksien kustan-
nuskilpailukyky kohentuisi vastaavasti suhteessa euroalueen 
ulkopuolisiin talouksiin, mikä osaltaan helpottaisi Suomen ja 
muiden kustannuskilpailukykynsä menettäneiden eurotalouk-
sien tilannetta.

Pidemmällä aikavälillä euron heikkeneminen nostai-
si Saksan palkkainflaatiota, joka vuorostaan kuroisi kiinni 
eurotalouksien välisiä kustannuskilpailukykykuiluja. Kyseisen 

”deus ex EKP” – ratkaisun avaimet ovat käytännössä Saksan 
käsissä, sillä se vaatisi Bundesbankin vaaliman hintavakauden 
uhraamista kustannuskilpailukykynsä menettäneiden eurotalo-
uksien puolesta.

Työttömyysdevalvaation ainoaksi vaihtoehdoksi – euron 
devalvaation toivomisen lisäksi – jää vapaasti kelluvan kansal-
lisen valuutan palauttamien. Suomen kansallisen valuutan arvo 
heikkenisi oletettavasti parikymmentä prosenttia suhteessa 
euroon, mikä välittömästi kohentaisi kustannuskilpailukykyä 
vastaavasti suhteessa sekä eurotalouksiin että euroalueen 
ulkopuolisiin kansantalouksiin. Kansallisen valuutan palautta-
miseen liittyisi toki merkittäviä taloudellisia ja poliittisia kus-
tannuksia – mutta kohtalomme olisi näin omissa käsissämme.

”TYÖPAIKAT HÄVIÄVÄT  
KUIN ITSESTÄÄN VÄHEMMÄN 

KUSTANNUSKILPAILUKYKYISTEN 
TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN  
KYSYNNÄN HEIKKENEMISEN 

SAATTELEMANA.”
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