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Vakaus ja kestävyys
talouspolitiikan kivijalkana*

Jyrki Katainen
Valtiovarainministeri

Valtioneuvosto

tämä esitelmä elvyttää 1930luvulta periyty
vän tradition, jonka aloitti kunnioitettu edeltä
jäni Väinö tanner. Budjettipolitiikassa on viime
vuosina ollut paljon vähemmän jännitteitä kuin
vanhoina aikoina. näistä esitelmistä muodostui
kuulemma viime vuosikymmenen lopulla lähin
nä tylsiä ”kalvosulkeisia”. ajattelin kuitenkin
tämän vanhan yhteydenpidon uudistamisen
hyvin tarpeelliseksi – mutta ajanmukaistetulla
sisällöllä. tämän vuoksi paneudun esitelmässä
ni talouspolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin
laajaalaisemmin. �inanssipolitiikan linja ja val
tion ensi vuoden budjettiesitys, joka on myös
tärkeä rakennepolitiikan väline, ovat tietysti
keskeinen teema myös tässä yhteydessä.

olemme korkeasuhdanteen huipulla – tai
oikeastaan jo ohittaneet sen – ja edessä on run
sain mitoin vaikeita kysymyksiä ja vaativia
haasteita. samanaikaisesti talouspoliittisessa
keskustelussa on vielä paljon katteetonta toi
veikkuutta ja perusteettomia odotuksia.

talouskehitys on kääntymässä laskuun, eikä
valitettavasti kysymys ole vain suhdanteiden

heikkenemisestä. kansainvälistä taloutta, met
säsektoria, kansantaloutemme kilpailukykyä ja
kasvupotentiaalia koskevat riskit ovat pitkälti
rakenteellisia ja jo selvästi tiedossa. työvoiman
määrä lähtee pienentymään, tuottavuuden kas
vusta tulee yhä vaikeampaa ja kansainvälinen
kilpailu muodostuu entistä kireämmäksi. Pa
himmassa tapauksessa viime aikoina näke
miämme kasvulukuja ei saavuteta enää kos
kaan.

suomessa harjoitettu talouspolitiikka on
vuosien aikana saanut osakseen paljon tunnus
tusta. Vasta viime viikolla �inancial times lis
tasi suomen valtiovarainministereiden ranking
listalla kakkossijalle. tämä kunnia ei tietysti
kään kuulu minulle, vaan sille talouspolitiikal
le, jota on tehty edeltäjieni johdolla. tärkein
syy saamaamme arvostukseen lienee se, että
olemme kyenneet toteuttamaan sen, mihin
olemme sitoutuneet.

suomen talouspolitiikan pitkä linja – sen
kivijalka – on syntynyt pitkäjänteisyydestä ja
johdonmukaisuudesta. talouspolitiikan tärkein
tehtävä on viestittää talouden eri toimijoille
siitä, että toimintaympäristö säilyy vakaana.
kotitalouksien, yrittäjien ja investoijien pitää
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voida luottaa siihen, että olosuhteet säilyvät
taloudellisen toiminnan, kasvun ja työllisyyden
kannalta suotuisina.

Väestön ikääntyminen haasteena

taloudellinen toimintaympäristö ja tulevaisuu
dennäkymät eivät aina suosi politiikan tekoa
– tai pitäisikö sanoa politiikan tekijöitä. näin
on erityisesti silloin, kun edessä on suuria haas
teita ja murroskausia. kukaan tuskin voi väit
tää, ettei suurten ikäluokkien eläkkeelle siirty
misessä olisi kyse juuri tällaisesta koko yhteis
kuntaan vaikuttavasta käännekohdasta.

ikääntyminen ja sen vaikutukset alkavat
tuntua jo tällä vaalikaudella. työikäinen väestö
alkaa supistua jo vuonna 2010, kun ensimmäi
nen suuri ikäluokka (vuonna 1945 syntyneet)
täyttää 65 vuotta. tähän on aikaa runsaat kak
si vuotta.

kysymys kuuluu, olemmeko varautuneet
riittävän huolellisesti edessä olevaan tilantee
seen? Pyrin puheessani valottamaan näitä tule
via haasteita sekä vastaamaan kysymykseen
siitä, miten talouspolitiikalla voidaan varmistaa
vakauden ja kestävyyden säilyminen.

tällä hetkellä yhtä eläkkeellä olevaa kohden
on vielä kaksi työntekijää, mutta jatkossa tämä
suhde muuttuu merkittävästi. suomi on siirty
mässä kokonaan uuteen vaiheeseen, kun katso
taan talouskasvun edellytyksiä ja hyvinvointi
valtion rahoitusta. laaja työttömyys on viime
vuosien keskustelussa jättänyt vähemmälle huo
miolle sen, että ikääntyminen tarkoittaa myös
työpanoksen määrän kääntymistä laskuun. te
kijöiden määrä vähenee merkittävästi.

jo vuodesta 2010 lähtien talouskasvu on
yksinomaan tuottavuuden kasvun varassa. ta
louskasvun arvioidaan hidastuvan pysyvästi alle
kahteen prosenttiin vuodessa. Viimeksi kulu

neen vuosisadan aikana olemme tottuneet run
saan kolmen prosentin vuosikasvuun. Muutos
on dramaattinen, ja hyvinvointivaltion rahoitus
joutuu uudessa tilanteessa kovaan testiin.

on helppo sanoa, että työvoiman supistu
minen korvataan tuottavuutta kasvattamalla.
tosiasiassa myös tuottavuuden lisääminen on
melkoinen haaste, koska talouden kasvun odo
tetaan kohdistuvan ennen muuta palveluihin ja
julkiseen sektoriin.

tunnetusti tuottavuuden kohentaminen on
palvelusektorilla huomattavasti vaikeampaa
kuin vaikka kännyköiden tekemisessä, jossa
voidaan hyödyntää aivan erilaisia tehokkuus
etuja. tästä syystä ovat käynnissä olevat val
tionhallinnon tuottavuushanke ja kunta ja
palvelurakenneuudistus sekä ensiarvoisen tär
keitä että erinomaisen vaikeita toteuttaa.

Valtionhallinnon tuottavuusohjelman puit
teissa on jo nyt sovittu reilun 9600 henkilötyö
vuoden tuottavuustoimista. Päätökset teki
edellinen hallitus, ja tilanne päivitettiin halli
tuksen neuvotteluissa muutama viikko sitten.
keväällä edessämme on 4800 henkilötyövuo
den uusien tuottavuussäästöjen jakaminen hal
linnonaloille. hallitukselle tämä on vakava
paikka.

samanaikaisesti kun talouskasvu hidastuu,
menopaineet kasvavat. Pahin tilanne on eläk
keiden ja vanhusten hoivan rahoituksessa. elä
kemenojen kasvun nopein vaihe on parhaillaan
käynnistymässä. hoito ja hoivamenojen lisäys
painottuu kymmenen, kahdenkymmenen vuo
den päähän eliniän jatkuvasti pidentyessä. Pe
ruspalveluiden järjestämisestä vastaavalla kun
tapuolella tilanne ja sen vaatimat ratkaisut ovat
vähintään yhtä hankalia kuin valtionhallinnos
sa.

suomen tulevaisuuteen ja talouden kehitys
näkymiin vaikuttaa ikääntymisen ohella moni
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muukin jo nähtävissä oleva megatrendi. epäi
lemättä yksi tärkeimmistä on ilmastonmuutos.

ilmastonmuutos haasteena

ilmastopolitiikka ei ehkä vaikutakaan julkiseen
talouteen välittömästi, mutta sitä ei myöskään
voida sivuuttaa puhuttaessa talouspolitiikan
vakaudesta ja kestävyydestä. Päästöjen vähen
tämistä ja uusiutuvan energian lisäämistä kos
kevat sitoumukset ovat suuruusluokaltaan sel
laisia, että ne on huomioitava, kun arvioidaan
talouden kestävyyttä ja kantokykyä vähänkin
pidemmällä aikavälillä.

näillä sitoumuksilla on suora vaikutus ta
louden kasvupotentiaaliin ja kansantalouden
kilpailukykyyn. seuraavan kerran näihin kysy
myksiin palataan käytännön tasolla siinä vai
heessa, kun eutason taakanjaosta päästään
sopimukseen. tuolloin tiedämme tarkemmin
suomeen kohdistuvien haasteiden mittasuh
teet.

jotta saisimme riittävän otteen ilmastopoli
tiikkaan liittyvistä ongelmista, olisi tärkeä, että
pystyisimme täsmentämään näiden haasteiden
merkityksen. tämä tapahtuu sisällyttämällä si
toumukset niihin laskelmiin, joita talouden
kasvusta, kestävyydestä ja kasvupotentiaalista
tehdään talouspolitiikan tueksi.

tehtyjen mallilaskelmien mukaan pääoma
kanta pienenee ja työn tuottavuus alenee. tämä
edellyttää reaalipalkkojen sopeutumista. tämä
heikentää työllisyyttä. julkiseen talouteen vai
kutukset välittyvät tulokertymien kautta. näh
täväksi jää, missä määrin julkisen vallan panos
tuksilla voidaan tätä sopeutumista helpottaa, ja
millaisia kustannusvaikutuksia tähän tulee liit
tymään.

on tärkeää, että niin eutasolla kuin kan
sallisestikin energia ja ilmastopolitiikan vaati

muksiin pystytään vastaamaan johdonmukai
sella, oikein ajoitetulla ja mahdollisimman
kustannustehokkaalla politiikalla. Pelkät ener
gia ja ilmastopoliittiset toimet eivät näytä riit
täviltä talouden sopeuttamiseksi muuttuvaan
toimintaympäristöön. tarvitaan myös muuta
rakennepolitiikkaa, kuten innovaatioiden edis
tämistä, uuden teknologian kehittämistä ja
käyttöönottoa sekä koulutusta.

eutasolla erityisesti uusiutuvia energialäh
teitä koskevat sitoumukset voivat osoittautua
ongelmallisiksi, kun samanaikaisesti kotimaisen
selluntuotannon määrä uhkaa vähentyä. tätä
nykyä 60 % uusiutuvasta energiasta on peräisin
puuperäisistä polttoaineista, pääosin selluntuo
tannon jäteliemestä. uusiutuvan energian kär
kimaihin lukeutuminen ei tulevaisuudessa enää
ole itsestäänselvyys.

ilmastopolitiikkaan liittyy helposti myös
epärealistisia odotuksia ja toiveita. esimerkki
nä on keskustelu biopolttoaineista, joka liian
helposti kääntyy keskusteluksi maatalouden
tukemisesta. Ympäristöpolitiikka ja maatalous
politiikka ovat kuitenkin kaksi eri asiaa, joilla
voi toki olla yhtymäkohtia toisiinsa. niillä toi
menpiteillä, joita toteutetaan ilmastopoliittisis
ta syistä, pitää olla myös myönteisiä ilmastopo
liittisia vaikutuksia.

se on jo käynyt selväksi, ettei helppoja rat
kaisuja ole. itse asia on kuitenkin niin tavatto
man tärkeä, että ratkaisut on haettava vaikka
kiven alta. on neuvoteltava kansainvälisellä
tasolla mahdollisimman laajaa osallistumista
päästövähennyksiin. samoin on kansallisesti
toteutettava se, mitä – realistisissa puitteissa –
kansallisesti on toteutettavissa. toiveet ilmas
ton lämpenemisen pysäyttämisestä näyttävät
jäävän toiveiksi. kyse on enää lähinnä sopeu
tumisesta tulevaan ja muutoksen hillitsemises
tä.
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julkisen talouden liikkumavara

kuluneen vuoden aikana on puhuttu paljon
julkisen talouden liikkumavarasta. Varsinkin
ennen vaaleja asia oli näyttävästi esillä. kestä
vyyslaskelmia ja niiden antamaa viestiä kritisoi
daan usein siitä syystä, että pitkälle tulevaisuu
teen luotaaviin laskelmiin sisältyy väistämättä
epävarmuutta. tämä on tietysti aivan totta,
mutta samalla on muistettava, että epävarmuut
ta on molempiin suuntiin.

tilastokeskuksen kesäkuussa julkaisema
väestöennuste on tästä hyvä esimerkki. synty
vyys ja maahanmuutto ovat uudessa laskelmas
sa suurempia aikaisemmin arvioituun nähden.
Vaikka tällä on julkisen talouden kestävyyttä
parantava vaikutus, aiheutuu eliniän odotteen
kasvamisesta se, että vanhushuoltosuhde muut
tuu entistä epäedullisemmaksi. esimerkiksi yli
85vuotiaiden määrän arvioidaan nousevan
noin 100 000 henkeä suuremmaksi verrattuna
aikaisempaan väestöennusteeseen.

Valtiovarainministeriössäkin toki ollaan
iloisia siitä, että kansalaiset elävät pidempään.
Ministeriön, ja minun, tehtäviin kuuluu kuiten
kin elinikäennusteen kasvun vaikutuksista
muistuttaminen erityisesti suhteessa julkisen
talouden kestävyyteen. senioriikäisten määrä
suhteessa työikäiseen väestöön kasvaa dramaat
tisesti. suomessa vanhushuoltosuhde on eu
maiden korkein vuonna 2025.

Valtiovarainministeriön alkuvuonna julkai
seman nk. liikkumavararaportin mukaan julki
sen talouden rahoitusjäämää pitäisi kohentaa
noin prosentin verran suhteessa kokonaistuo
tantoon, jotta olisimme pitkällä aikavälillä kes
tävällä tasolla. jos tuo laskelma olisi tehty edel
lä mainitulla tuoreemmalla kansallisella väestö
ennusteella, arvio julkisen talouden kestävyy
destä olisi vielä heikompi.

lähipäivinä julkistettavassa suomen va
kausohjelmassa hallitus päivittää laskelmansa
julkisen talouden näkymistä ja kestävyysvajees
ta. tässä vaiheessa on hyvä todeta, että suo
messa julkiseen talouteen kohdistuvien haastei
den mittasuhteista on jo pidemmän aikaa val
linnut laaja yhteinen näkemys. Mikäli joku
haluaa haastaa vakausohjelman tarkistukseen
kirjatun vakavan viestin, on hänen kyettävä
haastamaan esitetyt ennusteet ikääntymisestä,
valtion ja kuntien menokehityksestä sekä ta
louskasvusta. tällaiseen harjoitukseen en aina
kaan vielä ole kuullut kenenkään ryhtyneen.
julkisuudessa esitetty kritiikki on tähän men
nessä kohdistunut lähinnä yksittäisiin hallituk
sen suunnittelemiin menolisäyksiin sekä niiden
aikataulutukseen.

edellä kuvaamani kestävyysvaje merkitsee
sitä, että joko julkisia menoja tulisi supistaa tai
sitten tuloja lisätä laskelman mukaisesti. Mil
jardien leikkauslistoja ei tulla laatimaan kuin
aivan äärimmäisessä hätätilanteessa – sen tietä
vät kaikki. Veroasteen nosto puolestaan olisi
ongelmallinen ratkaisu kiristyvän kansainväli
sen verokilpailun tilanteessa. kasvu ja työlli
syystavoitteet huomioiden ei voida lähteä siitä,
että hyvinvointiyhteiskunnan kasvavat tarpeet
rahoitettaisiin kiristämällä verotusta.

hallitusohjelma sisältää kuitenkin menoli
säyksiä ja verokevennyksiä yhteensä noin 3,2
miljardia euroa yli maaliskuussa päätetyn ns.
teknisen kehyksen. Mistä tässä on kyse?

hallitusohjelman mukainen liikkumavara
näiden uudistusten toteuttamiseen on olemassa
vain, jos hallitusohjelman tavoite talousennus
teita selvästi vahvemmasta talouskasvusta to
teutuu. Voimavarojen puolesta tähän on edel
lytykset, mikäli resurssit vain osataan kohden
taa oikein. Myös työmarkkinoiden kohtaanto
ongelmien ratkaiseminen on tärkeää.
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liikkumavararaportin viesti voidaankin
tiivistää siten, että tarpeellinen liikkumavara on
luotavissa, mutta siihen tarvitaan riittävän roh
keita ja riittävän tehokkaita rakennepoliittisia
toimenpiteitä. otollisin aika näiden rakenteel
listen muutosten tekemiselle ei ole huomenna
tai ensi vuonna. se on nyt. juuri nyt meille on
avoinna eräänlainen ”mahdollisuuksien ikku
na” ikärakenteen muutoksiin varautumiseksi.
näin on vielä hetken aikaa, kun suuret ikäluo
kat ovat vielä kiinni työelämässä.

ikääntymiseen varautuminen

edellä on kerrattu lyhyesti tulevan talouskehi
tyksen reunaehdot. herää kysymys, olemmeko
varautuneet ikääntymiseen riittävissä määrin.
entä löydämmekö jatkossa riittävästi työvoi
maa taloutemme pyörien pyörittämiseen? jou
dummeko kilpailemaan muiden ikääntyvien
länsimaiden kanssa työvoimasta?

suomen lähtökohdat ovat hyvät moneen
kilpailijamaahan verrattuna. julkinen taloutem
me on ylijäämäinen – tosin oikeastaan vain sen
vuoksi, että sosiaaliturvarahastot tilastoidaan
julkiseen talouteen kuuluviksi. eläkevarat ovat
julkista velkaa suuremmat. suomi on tehnyt
paljon julkisen taloutensa tervehdyttämiseksi.
toimenpiteet on – onneksi – aloitettu hyvissä
ajoin.

eurooppalaisessa vertailussa olemme jo pi
dempään harjoittaneet talouspolitiikkaa, joka
huomioi ikääntymisen haasteet. talouskasvua
ja työllisyyttä tukevalla talouspolitiikalla on
vahvistettu talouden kantokykyä. tällä tavalla
on pystytty kohentamaan kykyä vastata huolto
suhteen heikkenemiseen. työllisyysaste on hi
taasti mutta varmasti noussut viime vuosina
saavuttaen nykyisen hieman yli 70 prosentin
tasonsa. Vastaaviin lukuihin päästiin viimeksi

1980 ja 1990lukujen taitteessa. tämä ei kui
tenkaan riitä.

tulevaisuudessa tarvitsemme kaikki työikäi
set ja työkykyiset mukaan työelämään. kaik
kien syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa ole
vien ryhmien aktivoiminen tulee entistä tär
keämmäksi. erityisesti meillä ei ole varaa yh
denkään nuoren syrjäytymiseen. tulevaisuu
dessa joudumme panostamaan yhä enemmän
myös työperäiseen maahanmuuttoon.

työmarkkinoiden toimintaa on parannetta
va. kohtaantoongelman lievittäminen, työ
markkinoiden toimintaa ja kilpailukykyä tuke
va palkanmuodostus sekä kannustimien paran
taminen ja työvoimapolitiikan uusi ote ovat
työllisyysasteen noston kannalta talouspolitii
kan linjan keskeisiä kohtia. tätä kaikkea halli
tus tekee jo nyt. ilman tavoiteltua työllisyysas
teen nousua, ei budjettiin synny riittävää liik
kumavaraa.

samalla tavoin olemme vähentäneet ja vä
hentämässä edelleen julkista velkaantuneisuut
ta. suhteessa kokonaistuotantoon velan määrä
on supistunut lamaa seuranneiden vuosien run
saasta 60 prosentista 30 prosentin pintaan.
tämä on luonut liikkumavaraa julkiseen talou
teen pienentämällä korkokustannuksia. näin
on terveeltä pohjalta saatu raivattua tilaa julki
sille menoille. samalla on varauduttu vääjää
mättä edessä olevaan tilanteeseen, jossa vel
kaantuneisuus kääntyy uudelleen nousuun.

lisäksi suomessa on toteutettu sarja eläke
uudistuksia, joiden avulla kannustetaan työelä
mässä pysymiseen. Viimeisintä vuonna 2005
toteutettua eläkeuudistusta voidaan pitää mit
tavana saavutuksena. eläkeuudistuksen tär
keimmät elementit ovat kannustinkarttuma
ikävuosien 63 ja 68 välillä sekä elinaikakerroin,
joka sopeuttaa eläkeetuuden odotetun elinajan
muutoksiin. näyttää siltä, että muun muassa
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eläkekarttuman avulla on ennenaikaista eläköi
tymistä pystytty vähentämään, mikä on osaltaan
vahvistanut työllisyyskehitystä.

elinaikakerroin on puolestaan uraa uurtava
keino kohentaa eläkejärjestelmämme kestävyyt
tä. Vuodesta 2010 lähtien käyttöön otettava
elinaikakerroin on hyvä esimerkki tavasta, jolla
järjestelmä sopeutuu ilman erillisiä päätöksiä
väestökehityksen epävarmuudesta aiheutuviin
riskeihin. eliniän pidentyessä eläke pienenee,
mikäli eläkkeelle siirtyminen ei vastaavasti lyk
käänny. Vastaavasti, jos elinikä lyhenee, eläke
kasvaa. näin poistetaan työeläkemaksun mak
sajilta eliniän pidentymisestä aiheutuva talou
dellinen riski ja siirretään se vakuutetulle hänen
jäädessään eläkkeelle. toisaalta vakuutettu voi
välttää eläkkeen pienentymisen lykkäämällä
eläkkeelle siirtymistään.

elinaikakerroin ei kuitenkaan yksin takaa
työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyttä.
eläkerahastoja kartuttamalla on osaltaan va
rauduttu eläkemenojen kasvupaineisiin. tällä
hetkellä eläkerahastot yltävät noin 70 prosent
tiin kokonaistuotannosta. rahastojen tuotoista
rahoitetaan osaltaan kasvavia eläkemenoja.
tästä johtuen eläkemaksun nousupaine on sel
västi pienempi kuin eläkemenojen kasvu tule
vaisuudessa.

näistä uudistuksista ja rahastojen kartutta
misesta huolimatta työeläkemaksun nousu
näyttää olevan tosiasia. Vallitseva arvio on, että
maksu kasvaisi 4 prosenttia suhteessa palkka
summaan seuraavien parinkymmenen vuoden
aikana. tämä lisäys jakaantuisi puoliksi työn
antajien ja työntekijöiden kesken. tämä näky
mä herättää joitakin mietteitä.

ensinnäkin, jotkut oman sukupolveni edus
tajat kauhistelevat eläkepommia ja esiintyvät
suurten ikäluokkien aiheuttamien menojen
maksajina. tässä yhteydessä unohdetaan, että

myös me 1960 ja 1970luvuilla syntyneet olem
me hyötyneet alemmasta eläkemaksusta työ
uramme aikana. toinen on tilanne meidän lap
sillamme. he joutuvat todellisiksi taakankanta
jiksi siirtyessään työelämään.

toiseksi, eläkemaksun nousu uhkaa nostaa
veroastettamme kestämättömälle tasolle tule
vaisuudessa, jollei samanaikaisesti kevennetä
muuta verotusta. nähtäväksi jää kuinka pit
kään talouden dynaamisuudesta saadaan pidet
tyä kiinni, mikäli veroaste lähtee tuntuvaan
nousuun. Myös muissa pohjoismaissa painitaan
paljolti samanlaisten, työmarkkinoiden toimin
taan ja hyvinvointijärjestelmiin liittyvien ongel
mien kanssa. rahoitukseen liittyvä yhtälö rat
keaa väistämättä jotenkin, ja seuraavien kahden
vuoden aikana on päätettävä, miten. selvä on,
että mitä pidemmälle tarvittavia toimenpiteitä
lykätään, sen vaikeammaksi korjauksien teke
minen käy.

kolmanneksi totean, että eläkejärjestelmän
on oltava myös sosiaalisesti kestävä. ilman so
siaalista kestävyyttä ei ole taloudellista kestä
vyyttä – erityisesti näin on kasvavan eläkeväes
tön suhteellisen äänenpainon lisääntyessä yh
teiskunnassa. kohtuullinen eläketurva ja katta
va turvaverkko tuovat yhteiskuntaan vakautta
ja turvallisuutta vähentämällä ristiriitoja ja sa
malla lisäämällä mahdollisuuksia kohtuullisten
riskien ottamiseen. oikein järjestettynä ja mi
toitettuna sosiaaliturva voi tukea kestävää ta
louskasvua ja lisätä yhteiskunnan ja sen jäsen
ten hyvinvointia. tässä suomi on onnistunut
kohtuullisen hyvin. Vaikka pitää huomauttaa,
ettei kotitalouksien oman pitkäaikaissäästämi
sen tukeminenkaan tuskin ole pahasta.
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talouspolitiikan vakauden ja
kestävyyden säilyminen

suomen talouspolitiikan perinne rakentuu va
kaudelle ja kestävyydelle. Meillä on tästä ar
vokkaita kokemuksia, joiden ei soisi unohtu
van. ennen 1990luvun alun lamaa julkinen
taloutemme oli hyvässä kunnossa. talous oli
ylijäämäinen ja velkaantuminen alhaista. Voi
daan vaan kysyä, mihin tilanteeseen lama olisi
meidät vienyt, jos julkinen taloutemme olisi
laman kynnyksellä ollut valmiiksi vahvasti vel
kaantunut. tuskin voisimme tänä päivänä unel
moidakaan nykyisen kaltaisesta hyvinvointiyh
teiskunnasta. terve julkinen talous on aivan
epäilemättä hyvinvointijärjestelmän keskeisin
edellytys.

laman jälkeen ja siitä viisastuneina on va
kaata kokonaistaloudellista ympäristöä tavoi
teltu johdonmukaisesti ja ennakoitavissa ole
valla talouspolitiikalla. tästä on osoituksena
mm. omaksuttu kehysmenettely, jota on jatku
vasti kehitetty yhä toimivammaksi talouspoli
tiikan työvälineeksi. kehyksillä on kiistatta
päästy hyviin tuloksiin.

Vakauteen tähtäävän linjan on pidettävä
jatkossakin. ikääntyvän väestön oloissa vakau
den tavoitteleminen on erityisen haasteellista.
äkkivääriin toimiin tai talouspoliittisiin täys
käännöksiin ei ole varaa. kuluttajat ja elinkei
noelämä odottavat julkiselta vallalta oikeute
tusti perusteltuja ja johdonmukaisia toimia –
linjakkuutta, johon voi luottaa.

elämme nyt korkeasuhdannetta. taloudes
sa menee kaikilla mittareilla mitaten hyvin. on
kuitenkin muistettava, ettei tämä tilanne ole
pysyvä. olisi äärimmäisen vaarallista mitoittaa
tulevaa talouspolitiikkaa tämänhetkisen tulo ja
menorakenteen pohjalta. tätä vaaraa korostaa
entisestään kahden vuoden päässä siintävä työ

ikäisten määrän väheneminen. Vastuullisuutta
on se, ettemme syyllisty vauhtisokeuteen tässä
poikkeuksellisen myönteisessä taloustilantees
sa. Meillä tulee olla valmiutta entistä enemmän
pohtia sitä, mihin varoja suuntaamme sen si
jaan, että pohtisimme uusia kohteita menolisäyk
sille.

hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite val
tiontalouden yhden prosentin ylijäämästä suh
teessa kokonaistuotantoon vaalikauden lopulla.
tämän tavoitteen toteutuminen ei ole edellä
kuvaamassani tilanteessa helppoa. se ei onnis
tu, mikäli hyvän suhdanteen tuomia verotuloja
aletaan nyt jakaa pysyviin menokohteisiin.

Viime viikolla totesin, että nyt tarvittaisiin
talouspolitiikkaa koskeva selonteko. tällaisen
selonteon pohjalta voitaisiin laajemmalti kes
kustella julkisen sektorin rahankäytöstä ja sii
hen liittyvistä arvovalinnoista. erityisesti kor
keasuhdanteen huipulla olisi tärkeä suunnata
katse riittävän etäälle ja pohtia, miltä tulevai
suus näyttää kymmenen vuoden kuluttua.

Paljon pohjatyötä on tehty ja tehdään lukui
sissa eri selvityksissä. tuskin olisi kuitenkaan
pahitteeksi, jos tulevaisuutta koskevista kysy
myksistä käytäisiin avointa keskustelua nimen
omaan talouspolitiikan ja julkisen talouden
kestävyyden näkökulmasta. tällä tavoin voitai
siin osaltaan estää huomion kohdistuminen
pelkästään lukemattomiin eri menotarpeisiin.

talouspolitiikka – kuten kaikki politiikka
– on lopulta arvovalintoja. arvoista kiinni pi
täminen on sitä tärkeämpää, mitä suurempia
haasteet ovat. on kyettävä valitsemaan lyhyellä
tähtäimellä ne ratkaisut, jotka johtavat pidem
mällä aikavälillä parhaaseen mahdolliseen lop
putulokseen. hallituksen tavoitteena on vas
tuullinen, välittävä ja kannustava suomi. tä
män lopputuloksen eteen olemme valmiita te
kemään vaikeitakin päätöksiä. 




