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Timo Karjalainen 

Saate: Lyhyesti kirjoittaminen on vaikea taiteen ja tieteen laji.  Tämä on pitempi luonnos julkaisuuni HS:n 

mielipidepalstalla 17.1. 

(http://www.hs.fi/paivanlehti/17012013/mielipide/Valtiolta+kannattaa+vaatia+kilpailukyky%C3%A4/a1358

319668692). HS:n julkaisema artikkelini on myös kotisivullani timokarjalainen.fi sivulla ”julkaisuja”. Uskon 

luonnoksen sisältävän mielenkiintoista lisätietoa Tommi Uschanovin esille nostamasta todella tärkeästä 

asiasta: Olemmeko me Suomen valtion leivissä ansiotyötä tehneet ja sitä tekevät ihmiset todella tieteen 

määrittelemästä ”pakosta” tuomitut palvelemaan kilpailukyvytöntä herraa tai rouvaa? Toivon julkisen 

keskustelun tästä asiasta jatkuvan. Uschanovin artikkeli löytyy osoitteesta: 

http://www.hs.fi/sunnuntai/Valtion+kilpailukyky%C3%A4+ei+ole+olemassa/a1357969574210    

    

Valtiolta kannattaa vaatia kilpailukykyä    Luonnos 1  

 

Tommi Uschanov on väärässä sunnuntain kolumnissaan 13.1.2013 ”Valtion kilpailukykyä ei ole olemassa”. 

Valtioiden on syytä kilpailla houkutellakseen maahan tai pitääkseen maassa osaavaa työvoimaa ja 

pääomaa.  

Julkisen vallan eli laajasti katsoen valtion tehtävät painottuvat kaikille avoimiin ns. julkishyödykkeisiin. 

Niissä ”päävastustaja” on epärationaalisuus ja väärämielisyys eli yleinen tietämättömyys, turha, tehoton ja 

kallis byrokratia sekä (o)saamattomuus. Tämän painolastin eliminoimisesta hyötyvät kaikki valtiot ja kansat, 

joiden kannattaa kilpailla näissä jaloissa lajeissa.   

Valtiollista rationaalisuutta ja oikeamielisyyttä vaativat monet seikat, kuten a) moraalisesti korkeatasoisen 

yhteiskunnallisen pelisäännöstön eli viisaan lainsäädännön, tehokkaan julkisen hallinnon ja tuomiovallan 

toimeenpano ja kehittäminen; b) kahdesta päästään riittävän läpinäkyvä, kattava, aukoton, tehokas 

verojärjestelmä, jonka toisessa päässä verot kerätään ja toisessa päässä verot käytetään; c) yksityisten ja 

julkisten tuottajien viisas ohjaus ja kilpailuttaminen opetuksessa, terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä 

lakisääteisessä eläke- ja muussa sosiaaliturvassa; d) viisaan kaavoituksen ja muun yhteiskunnallisen 

infrastruktuurin kehittäminen sekä e) maanpuolustuksesta ja yleisestä järjestyksestä huolehtiminen. 

Em. valtion abcde- tehtävät ovat hyvin vaativia. Niitä ei voi ulkoistaa yksiviivaiseen tehokkuuteen ja 

kilpailuun viehtyneille markkinavoimille, joiden käsiin ei kannata siirtää myöskään kansallisvarallisuuden 

tärkeimpiä osia, kuten suuria vesistöjä, ilma-alaa, maaperän tärkeimpiä rikkauksia sekä strategisesti tärkeitä 

energia-, liikenne-, viestintä- ja vesiyhtiöitä.  

Strategisia valtiollisia omistuksia tarvitaan, jotta valtio voisi turvata mahdollisuutensa kehittää abcde-

tehtäviään sekä voisi välttää globaalien finanssimarkkinoiden uhat vapaan valtion ja kansan suvereniteetille 

ja itsemääräämisoikeudelle.     

 Käytännössä valtio on sivistyneissä ja kehittyneissä maissa ”määräävässä markkina-asemassa” erityisesti 

pelisääntöjen luojana, työvoiman laadun vaalijana sekä infrastruktuurin luojana. Kilpailukyvyltään maailman 

huipulla olevien onnellisten ihmisten Pohjoismaissa julkisen vallan menot suhteessa BKT:hen ovat reilusti yli 

http://www.hs.fi/paivanlehti/17012013/mielipide/Valtiolta+kannattaa+vaatia+kilpailukyky%C3%A4/a1358319668692
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50 %. Suomessa osuus oli 54,8 % vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan 1. Ranskassa osuus on 57 %:ia eli 

korkein euroalueella the Economist-lehden mukaan.2  

Se, että menetimme loistoristeilijätilauksen Ranskalle, voi kuvata Suomen valtion kilpailukyvyn heikkoutta; 

samoin se, että kaivannaisteollisuutemme uhkaa valua vierasmaalaisille yhtiöille. Kiinalaiset ja korealaiset 

yhtiöt sekä muut Aasian valtiot menestyvät ja valtaavat yrityksiä ja markkinoita lännestä myös siksi, että 

niillä on tukenaan valtio. Ehdottiko Ruotsi Pohjoismaille sotilaskaluston yhteisomistusta tukeakseen 

aseteollisuutensa kilpailukykyä?  

Viisaat valtiot kilpailevat rationaalisuudessaan ja oikeamielisyydessään voidakseen huolehtia abcde-

tehtävistään ja houkutellakseen kilpailukykyistä onnellista työvoimaa ja pääomaa. Muuten valtio, sen 

kansalaiset ja sinne kotipesän tehneet yritykset putoavat yhdessä kehityksen kelkasta. Valtion kansalaisiin 

ja yrityksiin investoimat hyvin suuret varat valuvat hiekkaan. Siihen ei ole millään valtiolla varaa.  
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1
 http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/tutkimuksetjatilastot/julkisetmenot/menojenkehitys/?SetLayoutSuffix=Text  

 
2
 http://www.economist.com/news/leaders/21566640-why-france-could-become-biggest-danger-europes-single-

currency-time-bomb-heart  ja  
http://www.economist.com/news/special-report/21566233-france-slowly-heading-towards-crisis-says-john-peet-can-
country-be-reformed  
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