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1. Johdanto

Finanssipolitiikkaan liittyy monta teemaa. Osin
ne liittyvät siihen, mikä on finanssipolitiikan
asema talouspolitiikassa yleensä (ajatellaan
esim. Theilin ja Tinbergenin sääntöä jaMundel-
lin »kolmiota» avotalouden politiikkadoktriinis-
sa). Osin ne koskevat finanssipolitiikan vaiku-
tusten arviointia ja niin sanotun automatiikan ja
politiikkaperäisen komponentin erottelua. Näi-
den perinteisten teemojen joukkoon on viime
vuosina liittynyt entistä painokkaammin poli-
tiikkainstrumentteihin liittyvän epävarmuuden
(ns. Brainard-epävarmuus) luonteen ja merki-
tyksen arviointi, kysymykset siitä, onko julki-
nen velka jotenkin yksityisen sektorin varalli-
suutta ja onko julkinen velka hallittavissa sekä
tietenkin politiikan uskottavuus- ja aikajohdon-
mukaisuuskysymykset.

Kansantaloustieteen oppikirjoissa näitä asioi-
ta käsitellään enemmän tai vähemmän perus-
teellisesti. Kirjoja selaillessa herääkin helposti
kysymys, onko näillä teemoilla mitään tekemis-
tä sen arkitodellisuuden kanssa, jossa finanssi-
politiikkaa harjoitetaan. Tästä »todellisuudesta»
emme tietenkään tiedä kovin paljoa, mutta
voimme ainakin seurata sitä, miten asiaa julki-
suudessa ja julkisessa sanassa käsitellään. Val-
tiovarainministerit ovat 1950-luvulta asti pitä-
neet vuosittaisen budjettiesitelmän, jossa on ai-
nakin periaatteessa ollut mahdollisuus kom-
mentoida finanssipolitiikan tavoitteita, tilaa ja
vaikutuksia. Budjettiesitystä on myös yleensä
ruodittu ainakin suurimmissa sanomalehdissä.
Siten on mahdollista tarkastella, onko minis-

terien puheissa tai lehtien kirjoituksissa mitään
yhtymäkohtaa finanssipolitiikan teoriaan tai
empiirisiin sovelluksiin. Ehkä olennaisimmat
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kysymykset liittyvät siihen, mitä tavoitteita fi-
nanssipolitiikkaan on liitetty, millaiseksi finans-
sipolitiikan mitoitus on arvioitu, millaisia fi-
nanssipolitiikan vaikutusten oletetaan olevan ja
miten hyvin asioiden arvioidaan olevan politii-
kan harjoittajien »näpeissä». Ajatellen keskus-
telua politiikan »läpinäkyvyydestä» ja »uskot-
tavuudesta» on tietysti mielenkiintoista lukea
mainittuja dokumentteja sillä silmällä, että onko
niissä »mitään»: pystyykö niiden perusteella te-
kemään mitään johtopäätöksiä politiikan linjas-
ta ja vaikutuksista.
Seuraavassa yritetään jäsennellysti käydä

läpi tätä materiaalia. Valitettavasti tekstien tul-
kintaan liittyy useita ongelmia ja selvää on, että
jäljempänä esitetyt taulukoinnit heijastelevat
myös subjektiivisia tulkintojamme. Toivotta-
vasti esittämämme sitaatit hieman valottavat
esitettyjen argumenttien sisältöä.

2. Lähdeaineisto
Aineisto koostuu valtionvarainministerien bud-
jettipuheista sekä seuraavan vuoden tulo- ja me-
noarvioita sekä talouspolitiikkaa kommentoi-
neista Helsingin Sanomien ja Kauppalehden
pääkirjoituksista vuosilta 1970–1996. Ministe-
reitä on tarkasteluperiodin aikana ollut yhteen-
sä 11, ja eniten puheita on pitänyt Ahti Pekkala
vuosina 1979–1985. Perinteisesti ovat valtion-
varainministerit muutamaa viikkoa valtion tulo-
ja menoarvion julkaisemisen jälkeen pitäneet
budjettipuheen Kansantaloudellisen Yhdistyk-
sen kokouksessa, jossa he ovat esitelleet seuraa-
van vuoden budjetin ja antaneet taloudellista ti-
lannetta ja kehitystä koskevan arvion. Koska
nykyinen valtionvarainministeri Sauli Niinistö
ei ole vuoden 1996 jälkeen puheita pitänyt, lop-
puu tarkastelu kyseiseen vuoteen.
Mitään tiettyä kaavaa ei valtiovarainministe-

rien puheissa ole ollut, ja puheiden rakenteet ja

käsitellyt aiheet ovat olleet varsin vaihtelevia.
Joissakin puheissa edetään selkeästi menneiden
tapahtumien ja suhdanneodotusten kautta ta-
louspolitiikan keskeisiin ongelmiin ja budjetin
sekä sen tavoitteiden esittelyyn. Toisinaan pu-
heissa keskitytään tiettyyn talouspolitiikan on-
gelmaan tai osa-alueeseen ja jätetään kehitys-
näkymät tai budjettiesitys vähälle huomiolle.
Asioiden käsittely vaihtelee yleisluonteisesta ta-
louspolitiikan suuntaviivojen esittelystä tark-
kaan verojen tai meno-erien käsittelyyn. Lehti-
en pääkirjoituksista Kauppalehti käsittelee bud-
jettia enemmän teollisuuden, yrittäjyyden ja
elinkeinoelämän näkökulmasta, kun taas Hel-
singin Sanomat tarkastelee tulo- ja menoarvio-
esityksiä ehkä hieman yleisemmällä tasolla.
Helsingin Sanomien kirjoitukset ovat lähes
poikkeuksetta pitempiä kuin Kauppalehden.
Monena vuonna tulo- ja menoarviota esitel-

tiin ministerien puheissa hyvin lyhyesti, mikä
näkyy myös puheista kootussa aineistossa. Ää-
rimmäisinä esimerkkeinä ovat Virolaisen puhe
vuodelta 1972, jossa keskityttiin ainoastaan ar-
vioimaan valtiontalouden keskipitkän ajan
suunnittelua (eikä budjettia siten käsitelty lain-
kaan) sekä Liikasen puhe vuodelta 1989, jossa
(ilmeisen oraakkelimaisesti) todettiin lopuksi:
»Budjetteja laaditaan joka vuosi, mutta tämän
vuoden tapaisia vakautusratkaisuja ja verouudis-
tuksia huomattavasti harvemmin. Tämän vuoksi
esitykseni painopistevalintaa voitaneen pitää pe-
rusteltuna».

Se, että budjettiesitelmissä ei välillä ole »mi-
tään», voi tietysti olla sattuman kauppaa (poik-
keuksellisen huono »puheenkirjoittaja»), mutta
toki se, että puheesta puuttuvat konkreettiset ar-
viot finanssipolitiikan tavoitteesta, tilasta ja vai-
kutuksista, kertoo myös politiikan sisällöstä ja
politiikkavalmistelun analyyttisestä tasosta.



518

Artikkeleita – KAK 4/2000

3. Finanssipolitiikan tavoitteet

Lienee paikallaan tarkastella ensin ministerien
arvioita finanssipolitiikan tavoitteista. Niitä kä-
siteltiin ministerien puheissa vaihtelevasti. Toi-
sinaan esiteltiin budjetille asetettuja tavoitteita
tai yleensä finanssipolitiikan tavoitteita, ja jos-
kus puolestaan esittelyn kohteena olivat myös
tai ainoastaan talouspolitiikan tavoitteet. Pu-
heissa käsiteltiin myös mm. hallituspolitiikan,
keskipitkän aikavälin ja rakennepolitiikan ta-
voitteita. Tässä on otettu huomioon ainoastaan
tulo- ja menoarviolle tai finanssipolitiikalle ase-
tetut tavoitteet.1
Tavoitteista on valittu kuusi eniten esiinty-

nyttä kohdetta, jotka mainittiin puheissa yhteen-
sä 7–10 kertaa. Finanssipolitiikalle asetettuja ta-
voitteita esiintyi kaiken kaikkiaan 20, mutta
muista kuin alla mainituista tavoitteista on ai-
noastaan 1–4 mainintaa. Nämä tavoitteet ovat:
1. Valtiontalouden tasapaino
2. Inflaation hillintä
3. Ulkoinen tasapaino: vaihtotaseen tasapaino
4. Työttömyyden supistaminen
5. Kotimaisen kysynnän säätely
6. Valtion velkaantumisen vähentäminen2

Mielenkiintoista on, että kolmena vuonna ta-
voitteita ei mainittu lainkaan. Esimerkiksi
vuonna 1970 Tallgren esitteli vuoden 1971
tulo- ja menoarviota seuraavasti:
»Ensinnäkin on pyritty pitämään keskeisellä sijal-
la kokonaistaloudellisen kehityksen tasapainotta-
miseen liittyviä tavoitteita.»

Näitä tavoitteita ovat voineet olla myös edellä
mainitut kuusi tavoitetta, mutta niitä ei kuiten-
kaan erikseen mainittu. Aikaisemmin jo todet-
tiin, että vuosien 1972 ja 1988 puheissa ei käsi-
telty lainkaan valtion seuraavan vuoden budjet-
tia, joten tavoitteet jäivät myös kyseisistä pu-
heista puuttumaan. Taulukosta 1 nähdään myös,
että määrällisesti tavoitteita esiintyi 1990-luvul-
la huomattavasti vähemmän kuin tarkastelujak-
son alkupäässä ja keskivaiheilla. Vuosina 1992
–1996 ainoastaan valtiontalouteen liittyvien ta-
voitteiden katsottiin olevan tärkeitä.
Inflaation torjunta-, ulkoinen tasapaino-,

työttömyys- ja valtion velkaantumisen hillintä-
tavoitteiden asettelussa on nähtävissä melko
selkeä jakso kunkin tavoitteen kohdalla. Val-
tiontalouden tasapaino- ja kotimaisen kysynnän
säätely -tavoitteiden asettelussa on ollut enem-
män vaihtelua. Näistä jälkimmäinen on mainit-
tu vain satunnaisesti lukuun ottamatta vuosia
1980–1983. Käytäntö viittaa siihen, että stabili-
saatiopolitiikka ei ole ollut mitenkään dominoi-
vassa asemassa koko ajanjaksoa ajatellen.
Lienee kuitenkin paikallaan tarkastella, mi-

ten tavoitteet suhteutuvat talouden tilaan tarkas-
teluajanjaksona. Siksi vertaamme seuraavaksi

1 Paavelan (1977–1978), Louekosken (1991) ja Vii-
nasen (1994–95) puheissa ei täsmällisesti esitelty
tulo- ja menoarvion tai finanssipolitiikan tavoitteita,
mutta puheiden tavoitteet on otettu tarkasteluun mu-
kaan, sillä ne vastannevat pääpiirteissään myös fi-
nanssipolitiikan tavoitteiden asettelua kyseisinä vuo-
sina. Paavela viittasi vuosien 1977–78 puheissaan ta-
louspolitiikan lähitavoitteisiin ja mainitsi, että finans-
sipolitiikan yleiset raamit määräytyvät kyseisten ta-
voitteiden pohjalta. Vuonna 1990 Louekoski esitteli
talouspolitiikan yleisiä tavoitteita otsikon »Tulo- ja
menoarvioesitys vuodelle 1991» alla, ja Viinasen pu-
heissa vuosina 1994–96 esiteltiin yleisesti talouspo-
litiikan tavoitteita kuitenkin niin, että valtion talou-
den tasapainottamis- ja valtion velkaantumistavoit-
teet tulivat selvästi esiin.

2 Valtiontalouden tasapaino -tavoitteeseen on otettu
mukaan myös maininnat »valtion budjettitalouden
menojen kasvun rajoittaminen (Paavela, 1977) ja
»julkisen säästämisen tuntuva lisääminen» (Liikanen,
1989). Inflaation hillitsemistavoitteeseen on laskettu
myös maininnat hinta- ja kustannustason nousun ra-
joittamisesta.
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puheissa esitettyä tavoitteenasettelua eri muut-
tujien toteutuneeseen kehitykseen.

Valtiontalouden tasapainottamistavoite
Valtiontalouden tasapainottamistavoite on suun-
tautunut nimenomaan valtion vuosittaisiin tulo-

jen ja menojen säätelyyn, sillä valtion velkaan-
tuminen mainittiin usein puheissa vielä erillise-
nä tavoitteena. Budjettivuodelle asetettu tasa-
painottamistavoite on vuodesta toiseen uusiutu-
va tavoite, vaikka esimerkiksi Pekkala (1983)
totesikin:

Taulukko 1. Finanssipolitiikan yleisimmät tavoitteet

Vuosi Ministeri Valtion- Inflaatio Ulkoinen Työttömyys Kotimainen Valtion
talouden tasapaino kysyntä velka
tasapaino

1970 Tallgren
1971 Tallgren X X
1972 Virolainen
1973 Virolainen X X–
1974 Virolainen X
1975 Tuominen X X X
1976 Rekola X X X
1977 Paavela X X X X X+
1978 Paavela X X X X X+
1979 Pekkala X X
1980 Pekkala X X X–
1981 Pekkala X X+
1982 Pekkala X+
1983 Pekkala X X X
1984 Pekkala X X
1985 Pekkala X+ X
1986 Ollila X
1987 Liikanen X
1988 Liikanen
1989 Liikanen X X X–
1990 Louekoski
1991 Viinanen X X
1992 Viinanen X
1993 Viinanen X X
1994 Viinanen X
1995 Viinanen X X
1996 Niinistö X X
Merkintä »X» tarkoittaa sitä, että kyseinen tavoite on asetettu tavoitteeksi rivin osoittamana vuonna pidetyssä
puheessa. Kotimaisen kysynnän säätelyn kohdalla olevat merkit + ja – kuvaavat sitä, onko kysynnän säätelyn
tavoitteena sen hillitseminen (–) vai elvyttäminen (+). On huomattava, että taulukossa esitellään vain edellä
mainitut keskeiset tavoitteet.
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»…finanssipolitiikan tiukentaminen on välttämä-
töntä, jotta valtion talouden alijäämää voidaan
pienentää ja velanoton kasvua hidastaa.»

Kuvion 1 perusteella tavoitteen asettelu näyt-
tää jollain tavoin seuranneen alijäämiä, tosin
ennen vuotta 1991 olivat alijäämät olemattoman
pieniä verrattuna sekä 1990-luvun kehitykseen
että muiden maiden lukuihin. Hieman erikoista
on se, että esimerkiksi vuosina 1977 ja 1978
valtiontalouden tasapaino esiintyi painokkaasti
tavoitteena, vaikka alijäämistä ei oikeastaan voi
puhua.

Inflaatio
Kuviosta 1 nähdään, että inflaation hillintäta-
voitteen asettaminen 1970-luvulla on ollut hie-
man jälkijättöistä, sillä se oli korkeimmillaan
vuosina 1974–1975. Vuosina 1976–1983 in-
flaation hillintä oli kuitenkin useasti finanssipo-
litiikan keskeinen tavoite, ja esimerkiksi vielä
vuoden 1983 budjetti oli Pekkalan mukaan »in-
flaation torjuntabudjetti». Suotuisaa kehitystä
tosin arvioitiin muutamaa vuotta myöhemmin
näin:
»Viime vuosina inflaation hidastamisessa on saa-
vutettu asetetut tavoitteet. Ansio tästä lankeaa kui-
tenkin suurelta osalta tuontihintojen laskulle.»

(Ollila, 1986)

Ollilan mukaan finanssipolitiikalla (tai ta-
louspolitiikalla yleensä) ei siis onnistuttu torju-
maan inflaatiota. Vuonna 1987 inflaation hillin-
tä oli jälleen finanssipolitiikan tavoitteena, kun
inflaatio kiihtyi uudestaan (öljyn hinnan romah-
duksen jälkeisestä) vuoden 1986 noin 3 prosen-
tista. Vuoden 1987 jälkeen se esiintyi ainoas-
taan talouspolitiikan yleisenä tavoitteena (esim.
Viinanen 1995). Finanssipolitiikan tavoitteena
se ei enää esiintynyt, vaikka inflaatio kiihtyikin
1980-luvun lopulla uudestaan ja oli vielä 1990-

luvun alussa selvästi kilpailijamaiden inflaatio-
ta suurempaa.

Ulkoinen tasapaino
Ulkoisen tasapainon kehitystä seurattiin fi-
nanssipolitiikan harjoittamisessa vuosina 1973–
1978 melko tarkkaan ja toimien todettiin olleen
onnistuneita:
»1970-luvun eräs keskeisin tavoite, ulkomaankau-
pan tasapainottaminen ja ulkomaisen velkaantu-
misasteen kääntäminen laskuun on toteutunut.»

(Pekkala, 1982)

1980-luvun lopun ja 1990-luvun alun tavoit-
teesta todettiin näin:
»Vaihtotasetilanne on yhä huolestuttava. Vaihto-
tasetilanne kohentuu liian hitaasti...»

(Viinanen, 1992).

Kuviosta 1 nähdään, että tavoitteen asettelu
näyttää seuranneen vaihtotaseen »repeämää»
1970-luvulla paremmin kuin 1990-luvulle tul-
taessa. 1980-luvun krooninen alijäämä ei bud-
jettipuheissa näy. Sen sijaan (tilapäisesti) ylijää-
mäinen vaihtotase 1978–1979 ei muuttanut
aiempia ulkoista tasapainoa koskevia komment-
teja.

Työttömyys
Vuosien 1975–1981 työttömyyden alenemis-

tavoitteen asettelu näyttää kuvion 1 perusteella
noudattaneen tarkkaan työttömyyden kehitystä:
Työttömyysaste (työvoimatiedustelun mukai-
nen työttömyysaste) nousi vuoden 1975 jälkeen
ja oli vuonna 1979 7,3 prosenttia, mutta laski
nopeasti 5 prosentin tuntumaan. Tavoitteessa ei
kuitenkaan täysin onnistuttu Pekkalan (1982)
mukaan:
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Kuvio 1. Tavoitteet ja toteutunut kehitys

Kuviossa 1 harmaalla varjostetut alueet kuvaavat niitä vuosia, jolloin vastaava tavoite esiintyi
budjettipuheen ”tavoitelistalla”. + ja – viittaavat kysynnän elvytys- ja supistamistavoitteisiin.

Valtiontalouden ylijäämä ja valtiontalouden
tasapainottamistavoitteen esiintyminen
vuosina 1970–1997
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»Työttömyyden osalta tavoitteiden saavuttaminen
ei kuitenkaan onnistunut aivan yhtä hyvin. Mieles-
täni tästä ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, että
talouspolitiikan toimenpiteet olisivat olleen väärin
suunnattuja tai mitoitettuja. ….Syynä työttömyy-
den korkeana säilyneeseen tasoon suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin on pikemminkin työllistymis-
halukkaiden yllättävän nopea kasvu.»

Työttömien määrä nousi erittäin voimakkaas-
ti 1990-luvulla, mutta finanssipolitiikan tavoit-
teena sen alentamista ei kuitenkaan mainittu.
Syitä tähän voidaan hakea esimerkiksi seuraa-
vista toteamista:
»Harjoitettavan talouspolitiikan perimmäinen ta-
voite on tietysti työllisyyden parantaminen ja
ylläpitäminen….Pysyvästi hyvä työllisyys on mah-
dollista saavuttaa vain kilpailukykyisellä tuotan-
nolla, ei ylivelkaisella julkisella sektorilla….Jotta
riittävään kilpailukykyyn päästään, tuleekin ensi-
sijaisena tavoitteena tämän jälkeen olla inflaati-
on hidastaminen.»

(Pekkala, 1983)

»Finanssipolitiikalla pyritään budjetin ja vaihto-
taseen siedettävään tasapainoon, mikä on jo san-
gen vaativa tehtävä. Vastuu kilpailukyvystä, työl-
lisyydestä ja yritystoiminnan kannattavuudesta
jää tällöin työmarkkinaosapuolten kannettavaksi,
ei julkisen vallan harteille.»

(Viinanen, 1991)

»Peruslähtökohta tietenkin on, että valtion rahoit-
tamilla toimenpiteillä työttömyyden puolittami-
seen ei ole edellytyksiä.»

(Viinanen, 1995)

Finanssipolitiikalla ei näiden lausuntojen pe-
rusteella haluttu tai voitu vaikuttaa työttömyy-
teen, vaikka sen alentaminen oli aikaisemmin
ollut huomattavasti alhaisemmilla asteilla kes-
keinen finanssipolitiikan tavoite. Esimerkiksi
vuoden 1976 tulo-menoarvioesityksen »yhtenä
keskeisenä tavoitteena» oli »työllisyyden jyrkän
heikkenemisen torjunta» (Tuominen 1975),

vuonna 1976 se esiteltiin tärkeimpänä tavoittee-
na (Rekola, 1976) ja vuoden 1980 budjettiesi-
tyksen »keskeinen tavoite on vähentää työttö-
myys pienemmäksi» (Pekkala, 1979). Finanssi-
politiikkaa ei ole ilmeisesti nähty enää tehok-
kaimmaksi (tai ylipäätään mahdolliseksi)
instrumentiksi työttömyyden vähentämisessä
1990-luvulle tultaessa ja sen aikana, vaikka
työttömyys oli ennätyskorkealla tasolla.

Kysynnän kasvu
(Kotimaisen) kokonaiskysynnän osalta tavoit-
teena on yleensä ollut kysynnän »elvyttäminen»
(poikkeuksena miinuksella merkityt vuodet
1973, 1980, ja 1989; ks. kuvio 1). Tavoitteiden
toteutuneen kehityksen yhteys on kovin epä-
määräinen, etenkin 1980-luvun puolivälin jäl-
keen. Tavoitteen asettelussa on jonkinasteista
»prosyklisyyttä» (tai sitten voi sanoa, että poli-
tiikka on todellakin vaikuttanut kokonaiskysyn-
nän kasvuun).

Valtion velka
Valtion velan alentaminen esiintyi tavoitteena
tarkasteluperiodilla kahtena eri jaksona (ku-
vio!1.). Vuonna 1986 Ollila kuitenkin (aivan
oikein) totesi valtion velan olevan »yksi teol-
listuneen maailman alhaisimpia, ellei peräti al-
haisin» eikä se ollut enää finanssipolitiikan ta-
voitteena, vaikka se oli samalla tasolla kuin
vuosina 1983–1985. Valtion velka oli 1980-
luvulla korkeimmillaan vain reilun 10 prosen-
tin luokkaa eli todella pieni verrattuna 1990-
luvun arvoihin, jolloin se oli pahimmillaan lä-
hes 70 prosenttia BKT:n arvosta (vuonna 1996).
Siksi 1980-luvun puheet velkaongelmasta tun-
tuvat hieman »hätävarjelun liioittelulta».
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4. Finanssipolitiikan vaikutuksien
arviointi ja suhdannepolitiikka

Suhtautuminen valtiontalouden rooliin suhdan-
teiden tasaajana on tarkasteluperiodilla vaihdel-
lut, mikä näkyi puheissa selvästi (ks. tauluk-
ko!2). 1970-luvun alussa valtionvarainministeri
Tallgren korosti molemmissa puheissaan voi-
makkaasti suhdannepolitiikkaa ja suhdanneva-
rauksien tarpeellisuutta. Muutos asenteessa ta-
pahtui kuitenkin pian ainakin sen perusteella,
että ministerit Virolainen (1974–1974) ja Reko-
la (1976) eivät lainkaan tuoneet suhdannepoli-
tiikkaa esiin. Paavelan kommentti vuodelta
1977 kertonee myös silloisesta käsityksestä:
»Tietenkin toivomme, että taloudellinen kehitys
antaisi myöten nykyistä enemmän kasvua tukevan
ja työttömyyttä vähentävän finanssipolitiikan har-
joittamiseen ja että valtionvarainministeriön mel-
ko pessimistiset tuotanto- ja työllisyysennusteet
osoittautuisivat vääriksi.»

1980-luvulle tultaessa mainintoja suhdanne-
politiikasta oli 1970-lukua huomattavasti enem-
män. Pekkala korosti jo vuonna 1979, että
»budjetti on ennen kaikkea suhdannepoliittinen
väline» ja vuonna 1987 Liikanen viittasi men-
neisiin vuosiin ja »finanssipolitiikan aktiiviseen
käyttöön suhdannepolitiikan välineenä.»
1990-luvun syvän laman myötä huomio kiin-

nittyi ennen kaikkea valtiontalouden tasapainot-
tamiseen. Edellä taulukosta 1 nähtiin, että vuo-
sina 1992–1996 yleisimmin esiintyneistä tavoit-
teista esiintyivät ainoastaan valtiontalouden ta-
sapaino ja velkaantumisen hillintä, joten finans-
sipolitiikan painotus oli voimakkaasti valtionta-
loudessa. Vuonna 1991 Viinanen totesikin suh-
dannepolitiikasta mm. seuraavasti:
»Budjettiakaan ei voida tehdä näin vain suhdan-
netilanteen mukaan; itse asiassa paljon tärkeäm-
pää on toteuttaa yhtä vuotta pitemmällä aikavä-
lillä vaikuttavia rakenteellisia uudistuksia….Fi-

nanssipolitiikalla pyritään budjetin ja vaihtota-
seen siedettävään tasapainoon, mikä on jo sangen
vaativa tehtävä.»

Valtiontalouden avulla ei kaiketi 1990-luvul-
la haluttu tai voitu vaikuttaa suhdannekehityk-
seen. Tätä heijastavat niin tavoitteiden keskittä-
minen valtiontalouteen kuin yllä mainittu lau-
sunto. Vuoden 1991 jälkeen ei suhdannepolitii-
kan harjoittamisesta ole mainintoja.
Puheissa ei ole mitään yhtenäistä linjaa sen

suhteen, miten valtion budjetin tai finanssipoli-
tiikan kokonaiskysyntävaikutuksia tulisi arvioi-
da. Yleensä puheissa arvioidaan budjetin vaiku-
tuksia kokonaisuudessaan erottelematta päätös-
peräistä osaa ja budjettiautomatiikkaa toisis-
taan. Arvioissa on lisäksi sekavuutta, mikä viit-
taa siihen, että meillä ei koskaan tehty perus-
teellisia selvityksiä finanssipolitiikan mitoituk-
sesta ja vaikutusten suuruudesta. Niinpä epäsel-
vää on ollut jopa se, mikä on »oikea» finanssi-
politiikan tilan indikaattori: alijäämä vai sen
muutos vaiko jokin (?) suhdannepuhdistettu ali-
jäämä.
Erilaiset käsitykset finanssipolitiikan vaiku-

tuksien »koostumuksesta» voivat johtaa eri
suuntaisiin arvioihin. Vuonna 1989 ministeri
Liikanen arvioi finanssipolitiikan vaikutuksia
vuodelle 1990 koko julkisen sektorin kannalta
neutraaliksi ja valtiontalouden osalta kontraktii-
viseksi. Saman vuoden Helsingin Sanomien
pääkirjoitus (12.9.1990) kommentoi budjettia
seuraavasti:
»Suuri finanssipoliittinen suunnanmuutos ensi
vuoden budjetti ei ole, eikä se ota vastaan finans-
sipolitiikalle tarjottua entistä tärkeämpää roolia.
Hallitus itsekin myöntää ensi vuoden finanssipo-
litiikan lähinnä neutraaliksi.»

Helsingin Sanomien kommentin mukaan fi-
nanssipolitiikka muodostuu vain valtion budje-
tin vaikutuksista, ja se on vaikutuksiltaan vuon-
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Taulukko 2. Vuosina 1970–1996 esitetyt arviot finanssipolitiikan mitoituksesta3

Ministeri Vuosi Arvio
Tallgren 1970 »Näiden menojen kasvu yhdistettynä edellä mainitsemaani bruttoverorasituksen lievään lisäänty-

miseen antavat tulokseksi lähes neutraalin valtiontalouden kysyntävaikutuksen, missä suhteessa
tämä budjetti poikkeaa olennaisesti parista edellisestä… Mikäli ulkoiset tekijät aiheuttavat talou-
dellisen kasvun merkittävää hidastumista, voidaan lähinnä reaalisijoitusten ja myös lainanannon so-
pivalla ajoittamisella säädellä valtion menokehitystä niin, että se tukee kokonaiskysynnän säilymis-
tä tavoitellulla tasolla»

Tallgren 1971 »Vuoden 1972 tulo- ja menoarvioesitys on johdonmukaista jatkoa viime keväänä suoritetuille toi-
menpiteille.»

Virolainen 1972
Virolainen 1973 »Finanssipolitiikkaa on viime kevättalvesta lähtien muutettu kokonaiskysynnän ja tuonnin kasvua

hillitsevään suuntaan. Samoin budjettiesitys on laadittu kokonaiskysynnän kasvua ja tuontipaineita
hillitseväksi.»

Virolainen 1974
Tuominen 1975 »Tulo- ja menoarvioesitys on pyritty laatimaan siten, että ensi vuosi muodostuisi välivuodeksi, jol-

le vahvistettu budjetti osaltaan tukisi kääntymistä tasapainoisen taloudellisen kehityksen tielle.»
Rekola 1976 »Kansantalouden tilinpidon mukaisesti arvioituna on tulo- ja menoarvioesityksessä ilmenevä val-

tiontalouden kysyntävaikutus hieman kysyntää lisäävä, joskin tämä vaikutus on vain puolet siitä,
mitä se on ollut parina, kolmena edeltävänä vuonna. Kun lisäksi kuitenkin otetaan huomioon val-
tion finanssioperaatiot, on ilmeistä, että valtiontalous ei omalta osaltaan lisää taloudellista aktivi-
teettia.»

Paavela 1977 »Finanssipolitiikkaa on siten pääasiallisesti harjoitettava sekä tulo- että menopuolella rakennetta
muuttamalla. Toisin sanoen menojen lisäykset on yleensä peitettävä muita menoja vähentämällä ja
verohelpotukset korvattava muiden verojen ja maksujen korotuksilla tahi menoja supistamalla tai
tiettyyn määrään asti lainanottoa lisäämällä.»

Paavela 1978 »…. Se, että valtiontalous ei ensi vuonna tue taloudellista toimintaa aivan samassa määrin kuin tänä
vuonna osoittaa lainanottotarpeen kehitys….. Budjettiesitys on laadittu siten, että lainanottotarve
olisi noin viisi miljardia markkaa. Supistuksesta huolimatta se on siis edelleen suuri…on huomatta-
va, että monien aiempien toimenpiteiden vaikutukset vasta nyt alkavat tuntua. Onkin syytä otaksua,
että finanssipolitiikan kasvua tukeva vaikutus on suurimmillaan ensi vuoden alkupuoliskolla.»

Pekkala 1979 »Vuonna 1980 finanssipolitiikka kiristyisi hieman tähän vuoteen verrattuna. Myös finanssipoliittis-
ten toimenpiteiden määrällisiä vaikutuksia koskevat laskelmat viittaavat siihen, että finanssipoli-
tiikka hidastaisi ensi vuonna kysynnän kasvua. Laskelmat eivät kuitenkaan ota huomioon aiemmilta
vuosilta jäljellä olevia vaikutuksia, jotka ensi vuonna ilmeisesti ovat varsin merkittäviä…»

Pekkala 1980 »Vastaavasti julkisen talouden nettolainanotto suhteessa bruttokansantuotteeseen, joka selvimmin
kuvannee julkisen talouden ekspansiivista tai kontraktiivista vaikutusta kansantalouteen, ….. Tä-
män mukaisesti myös budjettiesitys pyrittiin laatimaan mahdollisimman tiukaksi. Kysymys siitä,
olisiko valtion budjetin alijäämäisyys v. 1981 osalta tullut supistaa ehdotettuakin pienemmäksi on
silti osittain perusteltu.»

3 Taulukossa 2 esitettävät siteeraukset eivät välttä-
mättä suoraan koske finanssipolitiikan mitoituksen
mittareita. Asianomaisissa esitelmissä ei kuitenkaan
ole mitään sen konkreettisempaa viittausta mitoituk-
sen määrään tai arviointiperusteisiin. Korostettakoon
vielä sitä, että esitettyjä arvioita ei missään vaiheessa
tarkenneta sen paremmin käsitteiden kuin mitoituk-

sen osalta. Tapauksissa, joissa mitään siteerausta ei
esitetä, budjettia koskevat kommentit ovat finanssi-
politiikan mitoituksen suhteen niin epämääräisiä tai
puuttuvat kokonaan, että niiden esittäminen ei yksin-
kertaisesti ole mahdollista. Usein se johtuu siitä, että
puheiden painopiste on muualla, esimerkiksi vuosi-
na 1995–1996 EU-jäsenyydessä.
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Taulukko 2. Jatkuu

Ministeri Vuosi Arvio

Pekkala 1981 »Budjettiesityksessä on lähdetty siitä, että ensi vuoteen vaikuttavan suhdannepolitiikan pitäisi olla
varovaisen elvyttävä. … Koko julkisen sektorin kasvuvaikutus vastaakin noin puolta koko ensi vuo-
den kokonaistuotannon arvioidusta kahden prosentin kasvusta ja valtion osuus noin neljännestä (ku-
vio julkisen talouden kasvuvaikutuksesta; ei selvitystä laskentatavasta). Valtion lainananto ja muut
finanssisijoitukset katetaan ensi vuonna kokonaan luotonotolla ... Tässä mielessä valtion budjettita-
lous on suhdannepoliittisilta periaatteiltaan varsin elvyttävä.»

Pekkala 1982 »Budjettiesityksessä onkin lähdetty siitä, että ensi vuoteen vaikuttavan varsinaisen budjetin tulisi
olla vaikutuksiltaan pääpiirteissään neutraali. Kun kuitenkin muistetaan vuonna 1982 tehtyjen ja
vielä tehtävien talouspoliittisten toimenpiteiden viivästeiset vaikutukset, ovat talouspolitiikan vai-
kutukset vuodelle 1983 selvästi kasvua tukevia … Vuoden 1983 budjetti on ensi sijassa inflaation
torjuntabudjetti.»

Pekkala 1983 »Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesitystä laadittaessa pidettiin tavoitteena, että valtiontalouden vai-
kutus kokonaistuotantoon v. 1984 olisi selvästi tämänvuotista kiristävämpi.»

Pekkala 1984 »Kesällä 1983 alkanut vientikysynnän vilkastuminen on mahdollistanut finanssipolitiikan linjan as-
teittaisen tiukentamisen, joka hillitsee kokonaistuotannon kasvua tänä ja ensi vuonna (kuvio julki-
sen talouden kasvuvaikutuksesta; ei selvitystä laskentatavasta).»

Pekkala 1985 »Valtion lainanotto pyritään tavoitteiden mukaisesti pitämään pienempänä kuin vuonna 1983 ja tä-
hän todennäköisesti päästään … viime ja tämän vuoden kiristävä finanssipoliittinen linja on vaih-
dettu varovaisen elvyttäväksi.»

Ollila 1986 »Kun työllisyystilanteen arvioidaan ensi vuonna heikkenevän tuotannon kasvun nopeutumisesta huo-
limatta, ollaan finanssipolitiikkaa muuttamassa lievästi kasvua elvyttäväksi … Vuoden 1987 tulo-
ja menoarvioehdotuksen mukaan valtion menojen volyymi kasvaa ilman kuoletuksia noin 3!%.»

Liikanen 1987 »Tänä vuonna finanssipolitiikka on lievästi elvyttävä … Ensi vuoden tulo ja menoarvioesitys on
laadittu kiristäväksi. Budjetin vaikutus kokonaiskysyntään jää silti lähinnä neutraaliksi, sillä esi-
merkiksi vuoden 1986 keväällä tehty virkapalkkaratkaisu tulee täysimääräisesti maksettavaksi vas-
ta ensi vuonna.»

Liikanen 1988
Liikanen 1989 »Finanssipolitiikka voidaan arvioida kasvuvaikutuksiltaan neutraaliksi sikäli, että julkisyhteisöjen

menojen ja tulojen kerrannaisvaikutukset kasvuun kumoavat toisensa…budjettia voidaan pitää tiuk-
kana, koska valtion tulojen ja menojen erotus johtaa poikkeuksellisen korkeaan tuloylijää-
mään…Valtion talous hillitsee menojen kasvua myös siksi, että budjetin menojen reaalikasvu jää
vain 1 1/2 prosenttiin.»

Louekoski 1990 »Finanssipolitiikka muuttui hieman keveämpään suuntaan viime vuonna ja keveneminen jatkuu ensi
vuonna.»

Viinanen 1991
Viinanen 1992 »Finanssipolitiikka on ensi vuonna edelleen lievästi elvyttävää.»
Viinanen 1993 »Vuoden 1994 budjettiesityksen päälinja on kaikista näistä syistä kokonaisuutena melko tiukka.»
Viinanen 1994
Viinanen 1995 »Budjetissa on lähdetty siitä, että mahdollisimman tiukan finanssipolitiikan ja suhteellisen keveän

rahapolitiikan yhdistelmä on edelleen järkevin mahdollinen.»
Niinistö 1996
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na 1990 neutraalia sekä lehden oman arvion että
hallituksen arvion mukaan. Liikanen kuitenkin
arvioi valtion budjetin vaikutukset kontraktiivi-
siksi, ja julkisen talouden kokonaisuudessaan
kokonaiskysyntävaikutukseltaan neutraaliksi.
Ristiriitaisuutta arvioissa finanssipolitiikan

vaikutuksista esiintyy myös saman ministerin
eri vuosien lausunnoissa. Niinpä esimerkiksi
vuonna 1991 Viinanen totesi vuoden 1992 bud-
jetista seuraavaa:
»Perinteisesti suhdannekehitystä on pyritty tasoit-
tamaan kysynnänsäätelypolitiikalla eli lisäämällä
matalasuhdanteissa kotimaista kysyntää, kasvat-
tamalla julkisia menoja ja keventämällä verotus-
ta. Suhdanneautomatiikan vuoksi talouspolitiikka
toimii kuluvana vuonna pitkälti tämän kaavan mu-
kaisesti: finanssipolitiikka onkin kysyntävaikutuk-
siltaan selvästi elvyttävää.»

Viinanen arvioi finanssipolitiikan ekspansii-
visuuden johtuvan suhdanneautomatiikasta.
Vuonna 1992 Viinanen arvioi finanssipolitiikan
vaikutuksia puolestaan seuraavasti:
»Kotimaisen tulonmuodostuksen ja kysynnän heik-
kouden takia verotulot eivät kasva ensi vuonna ja
kasvu jää seuraavanakin vuonna vaatimattomak-
si. Finanssipolitiikan keskeinen ongelma on saa-
da puserrettua julkinen menotalous rahoitusmah-
dollisuuksien mukaiseksi …Ensi vuonna valtionta-
louden menot supistuvat reaalisesti 9 prosenttia …
Tämä on varsin merkittävä politiikan muutos,
vaikka suuremmillekin leikkauksille toki löytyisi
pätevät perusteet. Budjettiesityksessä leikataan
myös valtion työntekijöiden palkkoja … Finanssi-
politiikka on edelleen ensi vuonna lievästi elvyttä-
vää. Suhdanneperäinen automatiikka vihdoin nol-
lautuu talouskasvun ennustetun käänteen myötä.»

Lainauksien perusteella on vaikea päätellä,
mitä finanssipolitiikalla ylipäätään tarkoitetaan
ja miten »elvyttävyyttä» mitataan.
Valtiontalouden kokonaiskysyntävaikutuksia

arvioitaessa on syytä erottaa valtion käyttöme-
not (juoksevat tulot ja menot) ja finanssisijoituk-

set (valtion lainanotto ja lainananto) toisistaan.
Finanssisijoitukset eivät sellaisenaan vaikuta ko-
konaiskysyntään eli niillä ei ole lyhyen aikavä-
lin kysyntävaikutusta, joten niitä ei pidä ottaa
huomioon suhdannepolitiikasta puhuttaessa.
Tallgren (1970), Rekola (1976), Paavela (1978)
ja Pekkala (1980, 1981) toivat kuitenkin esiin
valtion finanssisijoitusten vaikutukset finanssi-
politiikan ekspansiivisuuteen tai kontraktiivisuu-
teen.4 Esimerkiksi Rekola arvioi vuonna 1976:
»Kun lisäksi otetaan huomioon valtion finanssi-
operaatiot, on ilmeistä, että valtion talous ei
omalta osaltaan ensi vuonna lisää taloudellista
aktiviteettiä.»
Paavela (1978), Pekkala (1979, 1982 ja

1984) ja Liikanen (1987) mainitsivat politiikka-
viipeet finanssipolitiikkaa arvioidessaan. Seu-
raavassa esimerkkinä Pekkalan arvioita finans-
sipolitiikan vaikutuksista:
»Myös finanssipoliittisten toimenpiteiden määräl-
lisiä vaikutuksia koskevat laskelmat viittaavat sii-
hen, että finanssipolitiikka hidastaisi ensi vuonna
kysynnän kasvua. Laskelmat eivät kuitenkaan ota
huomioon aiemmilta vuosilta jäljellä olevia vaiku-
tuksia, jotka ensi vuonna ilmeisesti ovat varsin
merkittäviä…»

(Pekkala, 1979)
»Budjettiesityksessä (vuodelle 1983) onkin lähdet-
ty siitä, että ensi vuoteen vaikuttavan varsinaisen
budjetin tulisi olla taloudellisilta vaikutuksiltaan
pääpiirteissään neutraali. Kun kuitenkin muistaa
vuonna 1982 tehtyjen ja vielä tehtävien talouspo-
liittisten toimenpiteiden viivästeiset vaikutukset,
ovat talouspolitiikan vaikutukset vuodelle 1983
kokonaisuutena selvästi kasvua tukevia.»

(Pekkala, 1982)

4 Luotonsäännöstelytaloudessa raja valtion varsi-
naisten menojen ja toisaalta finanssisijoitusten ja lai-
nanannon välillä oli kuitenkin epäselvempi kuin se
on nykyään. Puheissa tätä rajausongelmaa ei käsitel-
lä, mitä voidaan kyynisesti pitää tulkintana »meno
kuin meno».
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»Finanssipolitiikan toteuttamisessa on luonnolli-
sesti mm. päätöksentekoprosessista ja toimenpi-
teiden valmistelusta johtuvia viiveitä, joiden mer-
kitys korostuu suhdannekäänteissä.»

(Pekkala, 1984)

Kun finanssipolitiikan mitoitusta ei selvästi
kiinnitetä mihinkään käsitteeseen tai indikaatto-
riin, jäävät arviot pakosti hieman epäselviksi.
Ehkä tyypillinen arvio on seuraava katkelma
Louekosken (1990) puheesta:
»Finanssipolitiikka muuttui hieman keveämpään
suuntaan tänä vuonna ja keveneminen jatkuu ensi
vuonna. Tästä huolimatta finanssipolitiikan pe-
rusteet ovat edelleen melko kireät ja näin pitää-
kin olla. Kotimaisen kysynnän hillitseminen on
edelleen välttämätöntä…Valtion menojen reaali-
kasvuksi arvioidaan ensi vuonna 4 prosenttia,
mikä on nykyisessä suhdannetilanteessa paljon…
Perusteiltaan budjettia voidaan luonnehtia varsin
tiukaksi.»

Ministerien arviot budjettivuoden, kuluvan
vuoden ja menneen vuoden finanssipolitiikan
vaikutuksista sekä budjetin BKT-vaikutuksista
on koottu taulukkoon 3. Arvion tulee olla ollut
yksiselitteinen, esimerkiksi »valtiontalouden
kokonaiskysyntävaikutus» (Tallberg, 1970).
Epäselvät ja sekavat arviot on jätetty »tulkitse-
matta». Toisaalta kaikkia taulukossa 2 esitetty-
jä arvioita ei ole otettu huomioon lainkaan, sillä
esimerkiksi »kiristävämpi» valtiontalouden vai-
kutus (Pekkala, 1983), »budjettiesityksen pää-
linjan» tiukkuus tai »tiukka finanssipolitiikka»
(Viinanen 1993, 1994) eivät kerro finanssipoli-
tiikan vaikutusten suunnasta mitään.
Taulukkoa 3 tulkitaan siten, että esimerkiksi

vuoden 1986 puheessaan Ollila arvioi vuoden
1987 budjetin kokonaiskysyntävaikutuksiltaan
ekspansiiviseksi, ei maininnut sen vaikutuksia
BKT:hen ja totesi kuluvan vuoden ja menneen
vuoden finanssipolitiikan olevan tai olleen
kontraktiivista.

Taulukosta 3 nähdään, että arvioita finanssi-
politiikan suhdannevaikutuksista on tehty vä-
hän. Tarkasteluperiodin 27 vuodesta kymmene-
nä vuonna ei esitetty arviota edes esiteltävän
budjetin vaikutuksen suunnasta. Kuluvan vuo-
den finanssipolitiikan suunta on jäänyt arvioi-
matta 15 kertaa ja edellisen vuoden finanssipo-
litiikka 17 kertaa. Arvio seuraavan vuoden bud-
jetista oli viitenä vuonna epäselvä tai tulkinnan-
varainen. Kuluvan vuoden tai edellisen vuoden
finanssipolitiikan vaikutuksien arviointi oli epä-
selvä neljänä vuonna. Budjetin vaikutusta brut-
tokansantuotteen kehittymiseen ei ole arvioitu
kuin kolme kertaa. Arviot pelkästään BKT:n
kehittymisestä tuotiin puheissa esiin kahdeksan
kertaa.5 On vielä huomattava, että merkityt ar-
viot taulukossa 3 eivät välttämättä ole »oikei-
ta» tai johdonmukaisia.
Vertailtaessa ministerien arvioita eri vuosina

olivat ne jokseenkin yhteneväisiä sikäli kuin
niitä arvioiden puuttumisen tai epäselvyyden
vuoksi voi vertailla. Ainoan poikkeuksen tekee
vuosi 1986, jolloin Ollila arvioi kuluvan vuoden
finanssipolitiikan kysyntävaikutuksiltaan kont-
raktiiviseksi, vaikka Pekkala oli kyseisen vuo-
den budjettia esitellessään sitä mieltä, että val-
tion taloudella on ekspansiivinen kokonaisky-
syntävaikutus vuonna 1986.
Suhdannepolitiikan onnistumista ja epäon-

nistumista on arvioitu puheissa melko vähän.
Itse asiassa puheissa on hyvin vähän »jat-
kuvuutta» politiikan samoin kuin ennusteiden
ja arvioiden suhteen. Niinpä esimerkiksi Pek-
kala arvioi vuonna 1983 suhdannepolitiikkaa
näin:
»Suotuisa kehitys on perustunut lähes kokonaan

harjoitetulla talouspolitiikalla aikaansaatuun koti-
maisen kysynnän kasvuun…Finanssipolitiikka on

5 Vuosina 1970, -74, -76, -77, -78, -82, -87, ja -90
mainittiin ennustettu BKT:n kasvu.
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sekä viime vuonna että tänä vuonna tukenut taloudel-
lista kasvua. Sen lisäksi, että kustannuspaineita on
kevennetty ja kysyntää on tuettu huomattavilla sosi-
aalisilla tulonsiirroilla, myös julkisten palvelujen
tarjonta on sekä viime vuonna että tänä vuonna mer-
kittävästi kasvanut.»

Edellisen vuoden puheessa (1982) Pekkala to-
sin esitteli valtion ja kuntien menoja seuraavasti:
»..budjetin menokehys on jouduttu laatimaan var-
sin tiukaksi. Menojen kasvuvauhtia hidastetaan
erilaisin säästötoimin lähes kaikilla hallinnon-

Taulukko 3. Valtionvarainministerien arviot finanssipolitiikan vaikutuksista kokonaiskysyntään

Vuosi Ministeri Budjetin arvioidut Budjetin Kuluvan vuoden Viime vuoden
kok.kys. vaikutukset BKT-vaikutus finanssipolitiikka finanssipolitiikka

1970 Tallgren neutraali” X kontraktiivinen kontraktiivinen
1971 Tallgren # # # #
1972 Virolainen # # # #
1973 Virolainen kontraktiivinen # # #
1974 Virolainen # # # #
1975 Tuominen ?? # # #
1976 Rekola ??” # ekspansiivinen ekspansiivinen
1977 Paavela ?? X # #
1978 Paavela ekspansiivinen”* # ekspansiivinen ekspansiivinen
1979 Pekkala ??* # ekspansiivinen ekspansiivinen
1980 Pekkala kontraktiivinen” # kontraktiivinen ??”
1981 Pekkala ekspansiivinen” # ?? ??
1982 Pekkala ekspansiivinen* # # #
1983 Pekkala # # ekspansiivinen ekspansiivinen
1984 Pekkala kontraktiivinen X # #
1985 Pekkala ekspansiivinen # kontraktiivinen kontraktiivinen
1986 Ollila ekspansiivinen # kontraktiivinen kontraktiivinen
1987 Liikanen neutraali* # ekspansiivinen kontraktiivinen
1988 Liikanen # # # #
1989 Liikanen kontraktiivinen # # #
1990 Louekoski ?? # ?? #
1991 Viinanen # # ekspansiivinen #
1992 Viinanen ekspansiivinen # # #
1993 Viinanen # # # #
1994 Viinanen # # # #
1995 Viinanen # # # #
1996 Niinistö # # # #
Merkinnät:
# = arvio puuttuu
?? = arvio on epäselvä tai tulkinnanvarainen
” = finanssisijoitukset mukana arviossa
* = viipeet otettu huomioon arviossa
X = arvio budjetin määrällisistä (prosentuaalisista) vaikutuksista BKT:n kasvuun
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aloilla. Säästötoimet heijastuvat lähinnä valtion
kulutus- ja siirtomenoihin…kuntien kulutusmeno-
ja tulee sopeuttaa kokonaistuotannon kasvun puit-
teisiin.»

Arviot eivät näytä sopivan kovin hyvin yh-
teen. Syynä lienee se, että valtion menojen kas-
vuvauhdin hidastamisesta oli (on) tullut erään-
lainen rutiinitoteamus, jolla ei ole syvällisem-
pää merkitystä politiikan mitoitusta ajatellen.
Puheiden ja lehtien pääkirjoituksien arvioita

vertailemalla voidaan katsoa, onko finanssi-
politiikan vaikutuksien arvioissa eroja sen har-
joittajien ja kommentoijien välillä. Koska pää-
kirjoituksissa keskityttiin kommentoimaan esi-
tettyä tulo- ja menoarviota, ei niissä yleensä ol-
lut arvioita kuluvan vuoden tai edellisen vuoden
finanssipolitiikasta. Myös lehtien kommenteis-
ta on tässä otettu huomioon ainoastaan selkeät
arviot. Esimerkiksi seuraavien kommenttien
kanssa oli tulkintavaikeuksia:
»Valtion ensi vuoden talousarvioesitys on ante-
lias.»

(Helsingin Sanomat, 24.9.1986)

»Valtionvarainministeriö laskeekin, ettei ensi vuo-
den budjetilla enää ole elvytysvaikutusta. Budjet-
tiesitystä mainostetaan suhteellisen tiukaksi, mut-
ta todella merkittävää menotalouden karsintaa ei
juuri missään ole toteutettu.»

(Helsingin Sanomat, 18.9.1982)

»..budjetista ei voida käyttää elvytysbudjetin ni-
meä. On myös totta, että kuristusbudjetiksi sitä ei
liioin voida kastaa.»

(Kauppalehti, 19.9.1977)

Ensimmäinen kommentti ei kerro mitään fi-
nanssipolitiikan suunnasta, joten tämä ja vastaa-
vat muut toteamukset on jätetty huomiotta. Toi-
sessa kommentissa tuodaan esiin talouspolitii-
kan harjoittajien arvio, joka kyllä kyseenalais-
tetaan, mutta kommentoija ei selvästi ilmaise
millainen budjetti on vaikutuksiltaan. Kolman-

nen kommentin kirjoittajalla ei kaiketi ole var-
muutta budjetin vaikutuksista.
Kuten edellä olleessa kommentissa vuodelta

1982 toi Helsingin Sanomat myös kahtena muu-
na vuonna esiin arvion suoraan valtionvarain-
ministeriön tai hallituksen lausunnoista, esimer-
kiksi:
»Julkisen talouden kysyntää lisäävä vaikutus jää
valtionvarainministeriön arvion mukaan alle kol-
mannekseen tämänvuotisesta»

(Helsingin Sanomat, 8.9.1973).

Nämä kommentit on otettu tarkasteluun mu-
kaan, koska kokonaiskysyntävaikutus on halut-
tu tuoda esiin, vaikka niistä ei omaa mielipidet-
tä olekaan välttämättä esitetty.
Taulukosta 4 huomataan, että Helsingin

Sanomat on kommentoinut budjetin vaikutuksia
huomattavasti useammin (14 kertaa) kuin
Kauppalehti (5 kertaa). Kaiken kaikkiaan kom-
mentteja on kuitenkin esitetty vähän. Kauppa-
lehti ei vuoden 1985 jälkeen ole kertaakaan
kommentoinut valtion talouden vaikutuksia.
Vertailua talouspolitiikan harjoittajien ja leh-

tien kommenttien välillä on vaikea tehdä, kos-
ka arvioita on esitetty vähän. Joitakin eroja ar-
vioissa on ollut. Vuonna 1973 Helsingin Sano-
mat toi esiin, että budjetti vuodelle 1974 on val-
tiovarainministeriön arvion mukaan ekspansii-
vinen, kun taas ministeri Virolainen kommen-
toi vuoden 1974 budjettia seuraavasti:
»..budjettiesitys on laadittu kokonaiskysynnän
kasvua ja tuontipainetta hillitseväksi.»

Talouspolitiikan harjoittajatkin olivat vuonna
1973 kokonaiskysyntävaikutuksista eri mieltä.
Vuonna 1980 Kauppalehti arvioi vuoden

1981 budjetin neutraaliksi, kun se ministeri
Pekkalan mielestä oli kokonaiskysyntää vähen-
tävä. Vuosi 1985 on ainoa vuosi, jolloin sekä
lehdiltä että ministeriltä on kaikilta kommentti.
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Kauppalehti (19.9.1985) oli eri mieltä budjetin
vaikutuksista toteamalla:
»Omasta mielestään budjetintekijät pitävät kir-
jaansa lievästi elvyttävänä. Pikemminkin budjetti
on neutraali, se ei paljoa elvytä, jos ei jarruta-
kaan.»

Lehdet harvoin perustelivat kommenttiaan
mitenkään, kuten ei Kauppalehtikään edellises-
sä kommentissa. Vuoden 1989 ministeri Liika-

sen ja Helsingin Sanomien arvioiden eroavuus
tuli esiin jo edellisessä kappaleessa, jossa todet-
tiin, että ero johtuu poikkeavista käsityksistä fi-
nanssipolitiikan vaikutusten muodostumisessa.

5. Epävarmuus ja politiikan tehokkuus
Seuraavaan taulukkoon 5 on koottu valtiova-
rainministerien maininnat politiikkatoimien te-
hokkuuteen vaikuttavista tekijöistä, joita ovat

Taulukko 4. Ministerien ja lehtien pääkirjoitusten arviot finanssipolitiikan kokonaiskysyntävaikutuksista

Vuosi Kauppalehti Helsingin Sanomat Puheet
1970 # neutraali neutraali”
1971 ekspansiivinen ekspansiivinen #
1972 # # #
1973 # K ekspansiivinen kontraktiivinen
1974 neutraali ekspansiivinen #
1975 neutraali # ??
1976 # # ??”
1977 # # ??
1978 # # ekspansiivinen”*
1979 # # ??*
1980 neutraali # kontraktiivinen”
1981 # ekspansiivinen ekspansiivinen”
1982 # K neutraali, ?? ekspansiivinen*
1983 # # #
1984 # kontraktiivinen kontraktiivinen
1985 neutraali ekspansiivinen ekspansiivinen
1986 # # ekspansiivinen
1987 # # neutraali*
1988 # ekspansiivinen #
1989 # K neutraali, neutraali kontraktiivinen
1990 # ekspansiivinen ??
1991 # ekspansiivinen #
1992 # # ekspansiivinen
1993 # kontraktiivinen #
1994 # # #
1995 # kontraktiivinen #
1996 # # #
Merkinnät ovat samoja kuin taulukossa 3, ja merkintä ”K” tarkoittaa, että sitä seuraava arvio on suora lainaus
talouspolitiikan harjoittajien arvioista.
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eksogeeniset häiriöt ja taloudessa vallitseva
epävarmuus, politiikkaviipeet sekä epävarmuus
politiikan tehokkuudesta. Koska pelkästään fi-
nanssipolitiikkaa koskevien tehokkuusarvioiden
määrä olisi ollut todella pieni, on kaikki talous-
politiikan tehokkuutta koskevat maininnat otet-
tu mukaan. Pääasiassa puheiden maininnat kos-
kivat nykyisyyttä ja tulevaisuutta, muutama

maininta em. tekijöistä tuli esiin menneen ta-
louspolitiikan ja talouden tilan arvioissa.
Eksogeenisiksi epävarmuustekijöiksi mainit-

tiin esimerkiksi kansainvälisen talouden, öljyn
hinnan tai valuuttamarkkinoiden epävarma ke-
hitys. Myös tulopolitiikka ja käsillä olevat tulo-
poliittiset kokonaisratkaisut tuotiin esiin epä-
varmuutta aiheuttavina tekijöinä. Politiikan vai-

Taulukko 5. Politiikkatoimien tehokkuuteen vaikuttavat tekijät

Vuosi Ministeri Eksogeeniset häiriöt Politiikkaviipeet Epävarmuus politiikan
& epävarmuus vaikutuksista

1970 Tallgren X v X m
1971 Tallgren
1972 Virolainen
1973 Virolainen
1974 Virolainen X X
1975 Tuominen X v X
1976 Rekola X
1977 Paavela
1978 Paavela X v X v
1979 Pekkala X X
1980 Pekkala X v X m
1981 Pekkala
1982 Pekkala X
1983 Pekkala X
1984 Pekkala X X v
1985 Pekkala X X
1986 Ollila X
1987 Liikanen X X
1988 Liikanen X
1989 Liikanen X m
1990 Louekoski
1991 Viinanen X
1992 Viinanen
1993 Viinanen
1994 Viinanen
1995 Viinanen X
1996 Niinistö
Merkintä ”v” viittaa siihen, että mainitulla tekijällä todetaan olevan politiikan tehokkuutta tai toimia heiken-
tävä vaikutus ja merkintä ”m” siihen, että kyseinen epävarmuustekijä on esitetty tapahtunutta talouspolitiik-
kaa arvioitaessa.
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kutuksiin liittyvästä epävarmuudesta oli vain
muutama maininta, joista Tallgrenin (1970)
kommentti liittyy menneen suhdannepolitiikan
arviointiin. Virolainen arvioi vuonna 1974 näin:
»Talouspolitiikan toinen keskeinen ongelma on
nopea inflaatio. Kiinnitän huomiota siihen, miten
puutteellisia tietomme inflaatiota ylläpitävistä me-
kanismeista ovat. Inflaatio on suuressa määrin ra-
kenteellinen ongelma.»

Tätä epäselvyyttä inflaation syistä voi ehkä
pitää jonkinlaisena arviona myös siitä, että po-
litiikan tehon suhteen on olemassa epäselvyyt-
tä. Mitä Virolaisen mainitsema »rakenteellinen
ongelma» tarkoittaa, on hieman vaikea sanoa.
Hieman yllättävää on, että tarkasteluajanjak-

sona ainoastaan kolmena vuonna painotettiin
eksogeenisten häiriöiden vaikutuksia nimen-
omaan politiikan harjoittamiseen. Esimerkiksi
Tallgren (1970) totesi:
»Hallituksen laatiessa esitystään ensi vuoden
tulo- ja menoarvioksi oli olemassa lähinnä kaksi
tekijää, jotka aiheuttivat epävarmuutta ensi vuo-
den taloudellisia näkymiä arvioitaessa. Toisaalta
ulkomaista taloudellista kehitystä koskevat ennus-
teet eräiden maiden osalta olivat epävarmat ja
toisaalta oman maamme osalta ei ollut vielä sel-
västi nähtävissä, kuinka tämän vuoden lopussa
päättyvän vakauttamissopimuksen jälkeen tulopo-
litiikan käy.»

Tallgrenin lausunto poikkeaa esimerkiksi Vi-
rolaisen (1974) kommentista:
»Koko maailman talouskehitys näyttää poikkeuk-
sellisen epäselvältä ja epävakaalta.»

Virolainen ei (edellä esitetyn inflaatiokom-
mentin lisäksi) maininnut mitään epävarmuu-
den vaikutuksista talouspolitiikan harjoittami-
seen. Mitenkään ei käy ilmi, heijastuuko »ylei-
nen» epävarmuus politiikan vaikutusten ar-
viointiin. Toisin sanoen erittäin harvoin puhut-
tiin siitä, miten epävarmuustekijät ja politiikan

harjoittaminen liittyvät toisiinsa. Samanlainen
tilanne on myös politiikkaviipeiden suhteen.
Tosin esimerkiksi Tuominen (1975) esitti, että
reaktioviipeet voivat aiheuttaa ei-toivottuja vai-
kutuksia talouspolitiikkaa harjoitettaessa.
Epävarmuus päätöksenteossa tuli esiin myös

esimerkiksi seuraavissa ilmaisuissa:
»Näiden toimenpiteiden (kokonaiskysynnän ja
tuonnin kasvun hillitseminen sekä viennin edistä-
mistuki) kokonaisvaikutusta vaihtotaseeseen ei ole
helppo arvioida»

(Virolainen, 1973)
»Verouudistus on istuvan hallituksen yksi keskei-
nen tehtävä. Verouudistuksen vaikutusten arvioin-
nin haluan myös jättää myöhempään ajankohtaan»

(Liikanen, 1989)

Näitä ei ole otettu mukaan taulukkoon 5, sil-
lä ne ovat pikemminkin »lipsahduksia» kuin va-
kavasti harkittuja arvioita. Tosin kommentit
kertonevat myös päätöksentekoon ja politiikka-
toimiin liittyvästä epävarmuudesta. Sellaisiksi
niitä tuskin kuitenkaan oli tarkoitettu.
Taulukon 5 perusteella voidaan todeta, että

politiikkatoimiin liittyvää epävarmuutta eli toi-
mien tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä on mai-
nittu erittäin harvoin. Eksogeeniset häiriöt tuo-
tiin esiin noin puolessa puheista, mutta vain
kolme kertaa niiden todettiin voivan vaikuttaa
tehokkuuteen. Politiikan vaikutusten viipeet
mainittiin 9 kertaa (ks. luku 4), mutta vain kol-
me kertaa niin, että ne mahdollisesti vaikutta-
vat politiikan harjoittamisen tehokkuuteen. Po-
litiikkainstrumentteihin liittyvää (Brainard
(1967)) epävarmuutta edustavat tekijät tulivat
esiin vain muutaman kerran.

6. Mitä lehtien pääkirjoituksissa
kommentoitiin?

Jos budjettiesitelmät eivät todellakaan olleet ko-
vin informatiivisia, miten sitten julkinen sana
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selviytyi tehtävästään? Tätä voi yrittää tutkailla
tarkastelemalla, mitä asioita lehtien pääkirjoi-
tuksissa tuotiin esiin budjetin teosta ja yleensä
talouspolitiikan harjoittamisesta. Tarkastelun
kohteet on valittu joko sen vuoksi, mistä talous-
politiikan harjoittajia olisi helposti voinut kriti-
soida ja toisaalta sen perusteella, mihin kirjoi-
tuksissa kiinnitettiin lukuisia kertoja huomiota.
Taulukon 6 kohta »Tavoitteet» sisältää mai-

ninnat vain edellä esitellyistä kuudesta tavoit-
teista. Näitä tavoitteita ei pääkirjoituksissa ole
tuotu esiin yhtä usein kuin ministerien puheis-
sa. Helsingin Sanomat on tavoitteiden kommen-
toijana ollut huomattavasti aktiivisempi. Kaup-
palehden pääkirjoituksissa ei vuosina 1970–
1981 ollut lainkaan mainintoja tavoitteista, ja
sen jälkeenkin käsittely on ollut vähäistä. Hel-
singin Sanomat kiinnitti huomiota kaikkiin kuu-
teen tavoitteeseen, kun taas Kauppalehden huo-
mio mainitsi näistä ainoastaan valtion talouden
ja inflaation hillinnän. Kirjoituksien maininnat
tavoitteista olivat luonteeltaan useimmiten to-
teavia. Jos jotakin kritiikkiä tavoitteista esitet-
tiin, liittyi se useimmin arvioon tavoitteen saa-
vuttamisesta. Tavoitteissa epäonnistumista tai
onnistumista ei ole juurikaan arvioitu. Finans-
sipolitiikan kokonaiskysyntävaikutusten koh-
dalla näkyy uudestaan jo edellä todettu (tauluk-
ko 5) kommenttien vähyys.
Suhdannepolitiikkaa on Helsingin Sanomat

kritisoinut huomattavasti useammin kuin Kaup-
palehti. Toisaalta Kauppalehti peräänkuulutti
voimakkaasti aktiivista finanssipolitiikkaa
1970-luvun alkupuolella esimerkiksi näin:

»..ensi vuoden taloudelliseen kehitykseen sisältyy
joukko kielteisiä piirteitä, joiden lieventäminen
vaatii aktiivisia finanssipoliittisia toimenpiteitä.
Nyt eduskuntakäsittelynsä alkuvaiheessa olevasta
finanssipolitiikan pääinstrumentista, valtion bud-
jetista, ei tällaista aktiivista otetta löydy.»

(Kauppalehti, 10.9.1973)

Vuoden 1974 jälkeen ei suhdannepolitiikkaa
ole kuitenkaan vaadittu Kauppalehdessä lain-
kaan, ja kritiikkiä siitä lehti on esittänyt vain
kaksi kertaa tämän jälkeen. Helsingin Sanomat
ei näin aktiivisesti missään vaiheessa liputtanut
suhdannepolitiikan puolesta, vaan sen kritiikki
kohdistui lähinnä finanssipolitiikan sopivuuteen
kulloisessakin suhdannetilanteessa, kuten esi-
merkiksi vuonna 1983:
»Valtion menot ovat viime ja tänä vuonna kasva-
neet reaalisesti noin 15 prosenttia. Ensi vuonna
nousu jatkuu, tosin hidastuen. Tavoiteltua elvytys-
poliittista tilaa seuraavaa laskukautta varten ei
kuitenkaan synny.»

(Helsingin Sanomat, 22.9.1983)

Ennusteiden optimistisuudesta tai talouspoli-
tiikan harjoittamiseen liittyvästä epävarmuudes-
ta on tehty erittäin vähän kommentteja ottaen
huomioon esimerkiksi se, että talouspolitiikan
harjoittajien tulevaa vuotta koskevat kasvuen-
nusteet ovat olleet tarkasteluperiodilla ajoittain
hyvin virheellisiä (ks. kuvio 2).6
Suhdannepolitiikka, ennusteet ja epävarmuus

jäivät puheissa vähälle huomiolle. Sen sijaan
taulukosta 6 nähdään, että veronkorotukset ja
valtion menot ja velkaantuminen ovat saaneet
runsaasti kommentteja ja kritiikkiä osakseen.
Kohdan »Liikaa veroja» maininnat verojen ko-
rotuksista olivat monena vuonna lähes sama toi-
sinto edellisestä vuodesta. Esimerkiksi Helsin-

6 Kuvioon 2 on piirretty valtiovarainministeriön
BKT:n kasvua koskevat ennustevirheet sekä tulevan
budjettivuoden että kuluvan ja tulevan vuoden (vir-
heiden) summan osalta. Kuluvan ja tulevan (bud-
jetti)vuoden ennustevirheet ovat olleet saman suun-
taisia, joten kokonaisvirhe on ollut suurempi kuin
pelkkä budjettivuoden kasvua koskeva virhe. Toi-
saalta voidaan havita, että ennustevirheet eivät ole
ajassa riippumattomia vaan niillä on selvähkö sykli-
nen luonne. Ennustevirheiden merkityksestä enem-
män ks. Kiander ja Virén (1999).
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gin Sanomat toi esiin viitenä peräkkäisenä
vuonna (1971–1975) rautatiemaksujen korotuk-
sen. Verokritiikki oli erityisesti 1970-luvulla
voimakasta, ja molemmat lehdet kommentoivat
yksityiskohtaisesti uusien verojen ja maksujen
korotuksista esimerkiksi näin:
»Muun muassa lehtien, kuljetusmaksujen, rauta-
tie- posti- ja puhelinmaksujen, sekä bensiinin ja

Taulukko 6. Lehtien pääkirjoitusten aiheet

Vuosi Tavoitteet Koko- Suhdanne- Ennusteet »Liikaa »Liikaa Valtion velka
naiskys. politiikka & Epä- veroja» valtion
vaikutus varmuus menoja»

1970 H H H K H K
1971 H K K H H K H K
1972 K H H K H K
1973 H H K H K K
1974 H K K H K H K
1975 H K H K H
1976 H H H K
1977 H K H
1978 H H K
1979 H H H K H K
1980 K
1981 H H
1982 H H H K H H K
1983 H K H K H H K H
1984 K H H H K H K H
1985 H K H H H H K
1986 H K H K
1987 H K H H K H
1988 H H H K H K H
1989 H H H H H K H K
1990 H H K K
1991 H H H K H H
1992 H K H
1993 H H H K H
1994
1995 H H K H
1996
Taulukon 6 neljä ensimmäistä kohtaa edustavat niitä tekijöitä, joiden kommentointi olisi ollut »helppoa». Kol-
me viimeistä kohtaa on puolestaan valittu kommenttien suuren määrän vuoksi. Merkintä »H» viittaa Helsin-
gin sanomiin ja »K» vastaavasti Kauppalehteen.

dieselöljyn hinnankorotukset ovat melkoisia lisä-
rasituksia kuluttajille. Samaan suuntaan vaikutta-
vat niinikään valtion asunto- ja maatalouslaino-
jen korotukset sekä sokerituotteiden valmistevero.
Yritystoimintaan kohdistuvia lisärasitteita ovat
puolestaan työnantajan lapsilisämaksun korotus
ja yhtiöiden varallisuusveron väliaikaiseksi ilmoi-
tettu palauttaminen.»

(Helsingin Sanomat, 11.10.1975)
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Erityisesti 1970-luvulla kirjoitusten pääpaino
oli verojen korotuksissa finanssipolitiikan ko-
konaisuuden arvioinnin sijaan.
Valtion talouden menojen kasvua kritisoitiin

sekä 1970-luvun alkupuolella että melkein koko
1980-luvun ajan molempien lehtien kirjoituk-
sissa, mikä näkyy taulukon kohdasta 4 »Liikaa
valtion menoja». Valtion velkaantuminen, eli
kohta »Valtion velka» näyttää olleen erityisesti
1980-luvun huolenaiheena ja kritiikin kohteena
(siitä huolimatta, että mitään »velkaantumista»
ei tapahtunut). Kun valtio todella velkaantui
1990-luvun alussa, ei sitä juurikaan kritisoitu.
1990-luvulla suhtautuminen talouspolitiikkaan
oli lehdissä pääosin myönteistä.
Lehdillä oli myös omat »erityisalansa» kom-

menteissa. Helsingin Sanomat toi esiin useana

vuonna lisäbudjetit, joiden avulla valtio Helsin-
gin Sanomien mukaan »kaunisteli tulosta» tai
»kätki menojen kasvua». Talouspolitiikan har-
joittajien edustajista ainakaan ministerit eivät
budjettipuheissaan juuri lisäbudjetteja mainin-
neet, mikä tekee kritiikistä tarpeellisen. Toinen
piikki lihassa Helsingin Sanomille oli puolue-
tuen korotukset, jota se kritisoi erityisesti 1970-
luvulla. Kauppalehden huomion kohteena olivat
valtionyhtiöiden saamat subventiot ja yrittäjien
verorasitus.

7. Yhteenveto
Budjettiesitelmistä käy ilmi, että ajankohtaiset
ongelmat ovat heijastuneet finanssipolitiikan ta-
voitteiden asetteluun, mutta yhteys on ollut ko-

Kuvio 2.
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vin sattumanvarainen (siten esimerkiksi puhu-
minen jostakin »politiikkasäännöstä» on liioi-
teltua). Myös käsitys finanssipolitiikan tehosta
on ilmeisesti vaihdellut ajankohdasta toiseen.
Niinpä finanssipolitiikan käytöstä suhdanne-
politiikan välineenä ei puhuta lainkaan 1970-
luvun keskivaiheilla ja 1990-luvulla. Hieman
omituista on, että arvioita budjetin kokonais-
kysyntävaikutuksista tai vaikutuksista koko-
naistuotantoon on esitetty todella harvoin ja esi-
tetyt arviot ovat olleet hyvin epämääräisiä ja
käsitteellisesti epäselviä, pahimmillaan jopa
ristiriitaisia. Sellaisia taloustieteessä viime vuo-
sina pinnalla olleita asioita kuten syrjäytysvai-
kutusta, velkaneutraliteettia, politiikan aikajoh-
donmukaisuutta ja uskottavuutta ei puheissa
(sen paremmin kuin lehtikommenteissakaan)
esiinny.
On hieman epäselvää, ovatko ministerit (tai

ministeriö) tunnistaneet finanssipolitiikan har-
joittamiseen liittyvät epävarmuudet (ja niiden
seurausvaikutukset). Puheissa epävarmuuksiin
kiinnitetään kovin vähän huomiota, vaikka esi-
merkiksi pelkkä ennuste-epävarmuus antaisi ai-
hetta paljon perusteellisempaan pohdintaan.
Talouspolitiikkaa kommentoiva lehdistö ei

usein kiinnittänyt huomiota tavoitteisiin, suh-
dannepolitiikan harjoittamiseen tai politiikan
harjoittamisen tehokkuutta vähentävään epävar-
muuteen. Kritiikin kohteena olivat useimmiten
verotuksen kireys, valtion menojen paisuminen
ja valtion velkaantuminen. Jotakin lehtien suh-
tautumisesta finanssipolitiikkaan kertonee seu-
raava Kauppalehden (14.9.1988) lausahdus:
»Budjettikirjan lukeminen on jokavuotista tuskaa
niille, joiden toimenkuvaan se sattuu kuulumaan.»

Finanssipolitiikan arviointi lienee ollut vai-
kea ja vastenmielinen tehtävä ainakin tämän
kommentin perusteella, mikä osittain selittää
kommenttien vähyyden.

Kaiken kaikkiaan voi budjettiesitelmien ja
lehdistökommenttien perusteella sanoa, että yk-
sityisen taloudenpitäjän on todella ollut vaikea
arvioida, mihin ollaan menossa. Läpinäkyvyy-
destä on nykyaikaisessa mielessä vaikea puhua.
On hieman vaikea selittää tätä asiaintilaa muu-
toin kuin puutteellisella analyyttisellä taustalla:
tiedon puute on verhottu erilaisin semanttisiin
koukeroihin. Tätä taustaa vasten olisi varmaan
toivottavaa, että jatkossa tilanne olisi parempi:
ministeri tai ministeriö kertoisi finanssipolitii-
kan tavoitteista, tilasta ja vaikutuksista selkeäs-
ti sellaisten indikaattoreiden avulla, joiden tul-
kinta olisi kohtuullisen yksinkertaista ja jotka
vastaisivat myös kansainvälistä käytäntöä.
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