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Näkökohtia talouspolitiikan arviointineuvoston 
vuoden 2016 raportista

Sami Yläoutinen

Tammikuussa 2014 hyväksytyllä asetuksella 
valtiovarainministeriön aloitteesta perustettiin 
talouspolitiikan arviointineuvosto. Talouspoli-
tiikan arviointineuvoston tehtävänä on arvioida 
talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tar-
koituksenmukaisuutta, niiden saavuttamista ja 
valittujen keinojen tarkoituksenmukaisuutta 
sekä talouspolitiikan eri osa-alueiden yhteen-
sovittamista ja kytkentöjä yhteiskuntapolitiikan 
muihin osa-alueisiin. Neuvosto arvioi talouspo-
litiikan onnistumista erityisesti taloudellisen 
kasvun ja vakauden, työllisyyden ja julkisen 
talouden pitkän ajan kestävyyden kannalta. Li-
säksi neuvosto arvioi talouspolitiikan valmiste-
lussa käytettyjen ennuste- ja arviointimenetel-
mien laatua.

Neuvosto toteuttaa tehtäväänsä pääasiassa 
vuosittain julkaistavalla raportilla. Talouspoli-
tiikan arviointineuvosto julkaisi 24.1.2017 kol-
mannen vuosiraporttinsa sekä kaikkiaan seitse-
män taustapaperia. Tavaksi on muodostunut, 
että valtiovarainministeriön piiristä arviointi-
neuvoston raporttia kommentoi talouspolitiikan 
koordinaattori (Pekkarinen 2015; Yläoutinen 
2016). Seuraavat valikoidut huomiot eivät vält-
tämättä edusta valtiovarainministeriön kantaa.  

Keskityn kahteen laajaan teemaan, jotka 
muodostavat raportin keskeisen sisällön: talou-
den näkymiin ja hallituksen talouspoliittisiin 
tavoitteisiin sekä työmarkkinoihin liittyviin 
kysymyksiin. 

1. Talouden näkymät ja hallituksen 
talouspoliittiset tavoitteet

Raportin eräs keskeisimmistä johtopäätöksistä 
on, ettei hallitus tule yltämään keskeisimpiin 
tavoitteisiinsa. Myös Valtiontalouden tarkas-
tusvirasto on tuonut esille saman huolen (VTV 
2016). Tähän näkemykseen on helppo yhtyä, ja 
se vastaa valtiovarainministeriön tuoreimpia 
virkamiesnäkemyksiä, jotka on esitetty 
10.2.2017 julkaistussa raportissa ”Suomen jul-
kisen talouden näkymät ja haasteet” (Valtiova-
rainministeriö 2017).1 Raportin on tarkoitus 
toimia taustamateriaalina hallituksen valmis-
tautuessa huhtikuussa pidettävään hallituskau-
den puolivälin tarkasteluun ja julkisen talou-
den suunnitelmaa koskevaan riiheen. 

1 Raportin arviot perustuvat valtiovarainministeriön kan-
santalousosaston joulukuun 2016 ennusteeseen sekä joiltain 
osin syyskuun 2016 ennusteeseen.
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Arviointineuvoston raportin monista kes-
keisistä havainnoista voikin olla samaa mieltä: 

– Hallituksen asettaman 72 prosentin 
työttömyystavoitteen saavuttaminen 
näyttää tämänhetkisen tiedon perusteel-
la epätodennäköiseltä.

– Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu merkit-
see sitä, että työttömyys tullee laske-
maan hitaasti vaikka työvoiman kysyntä 
alkaisi elpyä.

– Nykytiedon valossa hallitus ei tule saa-
vuttamaan julkisen talouden rahoitus-
asematavoitetta vuonna 2019. Myöskään 
niin kutsuttua keskipitkän aikavälin ta-
voitetta ei saavuteta. EU-säännöt pai-
nottavat pysymistä tavoitteeseen johta-
valla polulla. Nykytiedon valossa siinä-
kin on haasteita. 

– Arviointineuvoston käsitys julkisen ta-
louden haasteen mittaluokasta vastaa 
kutakuinkin valtiovarainministeriön 
tuoreimpia arvioita. Arviointineuvoston 
mukaan keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2019 vaatisi jul-
kisyhteisöjen rahoitus-aseman kohenta-
mista noin 1,3 miljardilla eurolla. Jotta 
hallituksen oma tavoite julkisen talou-
den tasapainosta saavutettaisiin, julki-
sen sektorin tuloja tulisi kasvattaa tai 
menoja pienentää tämän lisäksi vielä 
1,1 miljardilla eurolla.

Arviointineuvoston näkemyksen mukaan 
hallituksen tulisi pikaisesti laatia toteutettavis-
sa oleva suunnitelma, jossa listataan toimenpi-
teet, joilla tavoitteisiin pyritään. Arviointineu-
vosto myös kritisoi finanssipolitiikan tavoittei-
den mitoitusta. Tavoitteet tulisi sen mukaan 
asettaa jonkin verran nykyistä kireämmiksi, 
jotta ne olisivat sopusoinnussa pitkän aikavälin 
julkisen talouden kestävyyden kanssa. Impli-

siittisesti tämä tarkoittaisi yllä mainittua suu-
rempaa menojen ja/tai tulojen sopeuttamista. 

Valtiovarainministeriön perusnäkemys on 
ollut, että hallitusohjelma jo sinällään sisältää 
tarvittavat kestävyysvajeen poistamiseen vaa-
dittavat toimenpiteet. Keskeistä olisi näiden 
toimenpiteiden täsmentäminen siten, että nii-
den suunniteltu vaikutus julkiseen talouteen 
toteutuu. 

Kaikki ao. toimet eivät kuitenkaan ole to-
teutumassa suunnitellun laajuisena tai ne eivät 
vaikuta riittävän ajoissa.  Kuten yllä mainitussa 
valtiovarainministeriön raportissa todetaan, 
näillä näkymin jo toteutetut työllisyys- ja kas-
vutoimet eivät riitä vahvistamaan julkista talo-
utta hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetetulla 
2 miljardilla eurolla. Työllisyystavoitteen saa-
vuttaminen on epätodennäköistä ilman tehok-
kaita politiikkatoimia, jotka vahvistavat työn 
kysyntää ja tarjontaa. Julkisen talouden tehtä-
viä ja velvoitteita karsimalla tavoiteltu 1 mrd. 
euron säästö ei ole vielä puoliksikaan koossa. 
Siten tavoitellun säästön saavuttamiseksi tarvi-
taan vielä huomattava määrä uusia, varmuudel-
la säästöjä tuottavia päätöksiä. Lisäksi sote-
uudistukseen liittyvä 3 mrd. euron säästöta-
voitteen toteutuminen on vielä epävarmaa. 

Hallitus voi siksi saavuttaa keskeiset tavoit-
teensa toteuttamalla hallitusohjelmassa linjatut 
tai niille vaihtoehtoiset toimet julkisen talou-
den vahvistamiseksi ja työllisyysasteen nosta-
miseksi. Kyseisen valtiovarainministeriön ra-
portin mukaan julkista taloutta vahvistavat 
toimet tulisi kohdistaa ensisijaisesti valtionta-
louteen, sillä valtio on jäämässä selvästi sille 
asetetusta alijäämätavoitteesta. Tämä tukisi 
myös EU-velvoitteiden noudattamista.

Eräs arviointineuvoston raportin keskeinen 
kritiikki koskee kilpailukykysopimuksen mak-
rotaloudellisiin riippuvuussuhteisiin perustu-
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via työllisyysarvioita, joita arviointineuvosto 
pitää epärealistisina. Mikroekonometriset tut-
kimukset tuottavat pienempiä arvioita. Ehkä 
on syytä todeta, ettei arviointineuvosto kuiten-
kaan sinällään kritisoi tarvetta kohentaa kus-
tannuskilpailukykyä.

Arviointineuvosto käsitteli kriittiseen sä-
vyyn kilpailukykysopimukseen liittyviä vaiku-
tusarviointeja jo viime vuoden raportissaan. 
Vastaavasti toin esiin perusteluja käytetyille 
menetelmille viime vuonna julkaistussa Kan-
santaloudellisen aikakauskirjan kirjoituksessa 
(Yläoutinen 2016). Niiden toistaminen tässä 
tuskin on tarpeellista. 

Valtiovarainministeriön arvioiden mukaan 
sopimukseen sisältyy sekä julkista taloutta vah-
vistavia että sitä heikentäviä elementtejä. Kil-
pailukykysopimus ja siihen liittyvät veronalen-
nukset heikentävät julkisen talouden rahoitus-
asemaa vuosina 2017–2019 hieman yli miljar-
dilla eurolla ja vuodesta 2020 eteenpäin run-
saalla 800 milj. eurolla ilman työllisyyden ko-
henemisen tuomia positiivisia vaikutuksia. 
Työllisyyden lisääntyminen noin 40 000 hen-
gellä vahvistaisi julkisen talouden rahoitusase-
maa noin 850 milj. eurolla pidemmällä aikavä-
lillä. Jos sopimus lisää työllisyyttä odotetusti ja 
jos valtio ja kunnat pystyvät hyödyntämään 
työajan pidennyksen luoman säästöpotentiaa-
lin täysimääräisesti, sopimuskokonaisuuden 
vaikutus julkiseen talouteen voi olla neutraali 
pidemmällä aikavälillä. Jos työllisyyden lisään-
tyminen jää vaimeammaksi, kuten arviointi-
neuvosto uskoo, sopimuksen vaikutus julki-
seen talouteen jää negatiiviseksi. 

Kuten valtiovarainministeriö on eri yhteyk-
sissä toistuvasti todennut, sopimuksen työlli-
syysvaikutuksiin liittyy suurta epävarmuutta. 
Tämä koskee kaikkia laskelmia. Arviointineu-
voston raportti ja erityisesti asiaan perehtyvä 

taustapaperi (Huuskonen 2016) ovat joka tapa-
uksessa arvokkaita tarkasteluja. Valtiovarain-
ministeriönkin tulee pohtia miten makro- ja 
mikrotaloudelliseen tarkasteluun pohjautuvat 
näkökohdat sovitetaan jatkossa yhteen vastaa-
vissa arvioineissa.  

Raportissa on esitetty tärkeitä havaintoja 
kestävyysvajeeseen liittyvistä herkkyyksistä 
laskelmien taustaoletuksille. Eräs näistä liittyy 
matalan korkotason vaikutuksiin julkisen ta-
louden rahoitusasemaan ja kestävyyteen. Ma-
tala korkotaso pienentää eläkesäästöjen tuottoa 
kasvattaen kestävyysvajetta. Koska Suomen 
julkisyhteisöjen yhteenlaskettu rahoitusvaral-
lisuus on julkisen sektorin bruttovelkaa suu-
rempi, korkotason ja sijoitustuottojen lasku 
heikentää julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyttä. Pitkällä aikavälillä korkeampi kor-
kotaso olisi kestävyysvajeen kannalta siis posi-
tiivinen asia. 

Tässä yhteydessä ansaitsee tulla mainituksi 
julkiseen velkaan liittyvä korkoriski. Vuosien 
2008–2017 aikana julkisyhteisöjen velka on 
kasvanut noin 80 mrd. eurolla. Tästä huolimat-
ta valtion korkokulut ovat poikkeuksellisten 
alhaisten korkojen myötä laskeneet koko 
2000-luvun. Korkomenojen osuus budjetin me-
noista vuonna 2000 oli 14,6 % kun vuonna 
2016 vastaava osuus oli 2,8 %.2 Jos valtion ve-
lan keskikorko nousisi esimerkiksi 5 prosent-
tiyksikköä, valtion alijäämä kasvaisi yli 5 mrd. 
euroa.  Työeläkelaitosten ylijäämällä ei voida 
kattaa valtion ja kuntatalouden alijäämiä. Kos-
ka julkisyhteisöjen velkasuhde muodostuu val-
tion ja kuntatalouden velasta, korkotason nou-
su olisi velkasuhteen kehityksen kannalta huo-
no asia. 

2 Suomen valtion budjetissa korkomenot ovat laskeneet 
vuoden 2008 2,2 mrd. eurosta 1,5 mrd. euroon vuonna 2016.
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2. Työmarkkinoihin liittyvät 
kysymykset

Suomen alhainen työllisyys on taloutemme kes-
keisiä ongelmia, ja hallituksen puolivälin tar-
kastelu keväällä tarjoaa mahdollisuuden lisätoi-
menpiteisiin. Siksi on arvokasta, että arviointi-
neuvoston raportin pääteema on työmarkkinoi-
hin liittyvät kysymykset. 

Neuvoston näkemykset työllisyyden haas-
teista ovat perusteltuja. Raportissa on myös 
todettu joitakin työmarkkinoiden ongelmia ja 
annetaan viitteitä mahdollisista toimista. Ra-
portin mukaan yhden prosenttiyksikön suu-
rempi työllisyysaste pienentäisi kestävyysvajet-
ta 0,4 prosenttiyksiköllä. Työllisyyden merki-
tystä julkisen talouden tasapainolle ja vakaut-
tamiselle ei voi liikaa korostaa. Kuten raportis-
sa todetaan, julkisen talouden tasapainottamis-
ta ei voida kuitenkaan laskea työllisyyden ja 
kasvun varaan. 

Matalasti koulutettujen alhainen työllisyys 
on yksi ongelmista sekä työllisyysasteella että 
työtunneilla mitattuna. Matalimman taitotason 
työllistyminen on Suomessa kansainvälisesti 
verrattuna erityisen ongelmallista. Raportissa 
viitataan siihen, että ilmiön negatiivista vaiku-
tusta vähentää se, että alhaisen koulutustason 
henkilöiden osuus työvoimasta ei Suomessa 
olisi suuri. Heidän osuutensa väestöstä ei kui-
tenkaan ole pienikään. Ryhmän ongelma on 
myös vajaatyöllisyys. Lisäksi he ovat muita to-
dennäköisemmin työvoiman ulkopuolella. 

Raportissa todetaan, että ansiosidonnaisen 
keston rajaus voisi johtaa työttömyysjaksojen 
lyhentymiseen ja työllisyyden kasvuun. Vaiku-
tukset voivat olla jopa valtiovarainministeriön 
laatimia arvioita suuremmat. Ansiosidonnaisen 
keston rajaus, omavastuuajan pidentäminen 
työttömyysjakson alussa ja korotusosien pois-

taminen sekä pienentävät työttömyydestä ai-
heutuvia kustannuksia että kannustavat työn-
hakuun. Tiedossa oleva työttömyysetuuden 
päättyminen kasvattaa työttömyysjakson päät-
tymisen todennäköisyyttä reilusti (kuva 5.3.3). 
Vaikka osa työttömyysjaksoista päättyy työ-
markkinoiden ulkopuolelle tai työllisyystoi-
miin siirtymisen vuoksi (jolloin henkilön toi-
meentulo säilyy yhteiskunnan tukien varassa), 
myös työllistymisen todennäköisyys kasvaa 
työttömyysetuuden päättymisen lähestyessä. 

Raportissa on useita tärkeitä havaintoja, 
joiden rooli julkisessa keskustelussa on jäänyt 
vähäiseksi. On totta, että palkkajäykkyydet ja 
hidas inflaatio vaikeuttavat kilpailukyvyn kor-
jaamista. Haaste on myös, että Suomen palk-
kajakauma on kapea. Tämä rajaa alhaisen tuot-
tavuuden työntekijöitä tai sektoreita ulos työ-
markkinoilta. Paikallisen sopimisen lisäämi-
nen ei välttämättä tarkoita sitä, että yrittäjäris-
kiä siirrettäisiin enemmän työntekijöille. Nyt 
työntekijät kantavat samaa riskiä työttömyyden 
muodossa, uudessa tilanteessa palkkojen las-
kun tai työehtojen heikennysten muodossa.

Keskustelu palkkaneuvottelujärjestelmän 
tulevaisuudesta on tervetullutta. Raportti kiin-
nittää aiheellista huomiota siihen, että Suomen 
malli on vielä jäsentymätön. Ei ole täysin selvää 
miten uuden järjestelmän koordinaatio tulee 
tapahtumaan, missä määrin eri sektorit tulevat 
noudattamaan vientisektorin asettamaa palk-
katasoa ja miten paikallinen sopiminen käy-
tännössä toteutuu.

Raportti tuo myös esille työmarkkinoiden 
kohtaanto-ongelmien pahenemisen vuosina 
2014–2015 tarkastelemalla muun muassa avoi-
mien työpaikkojen, työttömyysasteen sekä pit-
käaikaistyöttömyyden kehitystä. Valtiovarain-
ministeriössä on myös kiinnitetty huomiota 
kohtaanto-ongelmaan ja sen kehittymiseen.
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Työvoiman alueelliseen kohtaanto-ongel-
maan on esitetty mielenkiintoinen ratkaisu: 
työvoiman vastaanottoalueen laajentamista 
voisi harkita ainakin nuorten ja perheettömien 
kohdalla. On vaikea arvioida, miten tämä suh-
tautuu perusoikeuksiin. Raportti tarkastelee 
myös mahdollisuutta tehdä työttömyyskassan 
jäsenyydestä pakollista. Tällä hetkellä työttö-
myyskassojen jäsenmaksuilla katetaan vain 
5,5 % ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan 
kustannuksista. Myös tästä näkökulmasta jär-
jestelmän kehittämistä on tulevaisuudessakin 
pohdittava. 

Perustulokokeilun avulla pyritään saamaan 
tietoa vastikkeettoman perustulon vaikutuksis-
ta työttömien työllistymiseen. Perustulokokei-
lu on tervetullut tapa selvittää muun muassa 
kannustimien vaikutuksia työllistymiseen. On 
kuitenkin valitettavaa, että kokeilu on päätetty 
tehdä tavalla, joka ei mahdollista tuloksien 
yleistettävyyttä. Kokeiluun on valittu vain pit-
kään työttömänä olleita henkilöitä, joten on 
vaikea tietää, miten perustulo vaikuttaisi esi-
merkiksi matalatuloisten palkansaajien tai 
opiskelijoiden työllistymiseen. Lisäksi malli on 
epärealistisen kallis julkiselle taloudelle. 

Hetemäen työryhmän niin sanotun aktiivi-
mallin osalta arviointineuvosto esittää jatko-
valmistelua, vaikka mallin vaikutuksia työlli-
syyteen onkin vaikea arvioida (Valtiovarainmi-
nisteriö 2016). 

Raportin puutteeksi voi katsoa jo sovittujen 
työmarkkinauudistusten kokonaisuuden puut-
tumisen raportista. Sovitut työmarkkinauudis-
tukset ovat kokonaisuus, josta raportti huomioi 
vain osan. Raportissa työmarkkinoiden raken-
neuudistuksista arvioidaan tarkasti muun muas-
sa työttömyysturvan keston lyhentäminen. Hal-

litus toteuttaa kuitenkin samaan aikaan useita 
rakenteellisia uudistuksia, jotka täydentävät 
toisiaan, mutta joiden yhteisvaikutusta työlli-
syysasteeseen on vaikea etukäteen arvioida. 

Keston lyhennyksen lisäksi vuonna 2017 
otetaan käyttöön säännölliset haastattelut kai-
kille työttömille, ilman poikkeuksia. Lisäksi 
palkkatukeen tulee merkittävä reformi, jossa 
rahoitus lisääntyy ja henkilöt ohjautuvat palk-
katuelle tutkijoiden kehittämän profilointimal-
lin avulla nykyistä aikaisemmin. Raportissa 
todetaan (perustuloa koskevan kritiikin yhtey-
dessä), että ”optimaalinen työttömyysturvajär-
jestelmä sisältää myös valvontaa, ohjausta ja 
tarpeen vaatiessa sanktioita, jotta rahalliset 
kannustimet eivät jäisi ainoiksi syiksi etsiä työ-
tä”. Käytännössä näitä optimaalisen työttö-
myysturvajärjestelmän piirteitä on pyritty li-
säämään työttömyysturvauudistuksen rinnalle 
ottamalla käyttöön säännölliset haastattelut, 
joilla pyritään ylläpitämään työnhaun intensi-
teettiä. 

3. Lopuksi

Talouspolitiikan arviointineuvosto on jo tutut-
tuun tapaan onnistunut tuottamaan analyytti-
sesti vahvan ja ajankohtaisiin talouspoliittisiin 
teemoihin keskittyvän raportin. Se on hyödyl-
linen ja tervetullut lisä talouspoliittiseen kes-
kusteluun. Raportti taustaselvityksineen tuot-
taa uutta tietoa muun muassa työttömyystur-
vasta ja palkkojen kehityksestä. Toivottavasti 
raporttia luetaan ja sen tuloksista keskustellaan 
laajasti. Valtiovarainministeriössä raporttiin on 
perehdytty tarkasti, ja sen havaintoja ja tuloksia 
tullaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntä-
mään talouspolitiikan valmistelussa jatkossa. □
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