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Kirjoitus perustuu valtiovarainministeri Matti Vanhasen (matti.vanhanen@vm.fi) puheenvuoroon talouspolitiikan arvioin-
tineuvoston raportin julkistamistilaisuudessa 26.1.2021. Raportti on luettavissa osoitteessa 
https://www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi/raportit/raportti-2020/.

Kommentti talouspolitiikan arviointineuvoston 
vuoden 2020 raporttiin

Matti Vanhanen

Haluan antaa tunnustusta talouspolitiikan 
arviointineuvoston työlle, sen asiantuntemuk-
selle ja sille, että neuvosto tuo punnitun ja tut-
kimukseen perustuvan näkemyksensä talous-
politiikan suunnasta politiikan valmistelun tu-
eksi. Riippumaton neuvosto on tärkeä avoi-
muuden ja vastuullisen taloudenpidon vahti-
koira ja sparraaja. 

Olen saanut myös virkamiehiltäni pyynnön 
kiittää neuvostoa ja sen sihteeristöä heidän 
puolestaan. Tietojen vaihto on mutkatonta ja 
yhteistyö rakentavaa. Valtiovarainministeriön 
väki uskoo, että neuvoston olemassaolon aika-
na olemme oppineet paljon puolin ja toisin.

Arviointineuvoston näkemykset ovat hyvin 
linjassa niiden taloutta, julkista taloudenpitoa 
ja talouspolitiikkaa koskevien näkemysten 
kanssa, joita valtiovarainministeriö on tuonut 
esille jo pitkään. Neuvosto korostaa Suomen 

talouden ja julkisen taloudenpidon pitkän ai-
kavälin haasteita. Näitä ovat muun muassa 
ikääntyvä väestö ja heikkenevä huoltosuhde, 
alhainen kasvupotentiaali, iso julkisen talou-
den kestävyysvaje sekä velkaantuminen.

1. Terveys ja talous kulkevat 
korona-aikana käsikkäin

Neuvoston näkemykset talouden ja työllisyy-
den kehityksestä Covid-19-epidemian aikana 
ovat hyvin samansuuntaisia valtiovarainminis-
teriön arvioiden kanssa. Pandemia on vaikut-
tanut Suomen talouteen heikentämällä vienti-
kysyntää sekä tekemällä kuluttajista ja inves-
tointikäyttäytymisestä varovaisempia. Myös 
palvelusektorin rajoitustoimenpiteillä on ollut 
merkitystä. 
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Toistan tässä moneen kertaan sanomani: 
Taudin pitäminen hallinnassa on lähiaikojen 
vaikuttavinta talouspolitiikkaa, kuten on ollut 
jo liki vuoden ajan. Olemme Suomessa selvin-
neet tähän saakka sekä terveyden että talou-
den kannalta kokonaisuutena arvioiden hyvin 
verrattuna moneen muuhun maahan. Ta-
loutemme on pärjännyt selvästi aiemmin pelät-
tyä paremmin. 

Arviointineuvosto pitää oikeana, että halli-
tus on elvyttävällä finanssipolitiikalla tukenut 
kotitalouksia ja yrityksiä ja osoittanut määrä-
rahoja terveydenhuollon resursseihin. Kuten 
neuvostokin nostaa esiin, niin Suomessa on 
hyvinvointivaltion rakenteita, jotka tarjoavat 
automaattisesti kriisin sattuessa tukea kansa-
laisille. Hallitus lisäksi laajensi vielä osaltaan 
sosiaaliturvaa väliaikaisesti epidemian ja siitä 
seuranneen talouden taantuman myötä. 

Yritysten tukemiseksi jouduimme alkuvai-
heessa käyttämään niitä työkaluja, jotka olivat 
valmiiksi olemassa. Priorisoimme nopeaa toi-
mintaa. Varsin nopeasti kuitenkin saimme hal-
lituksessa valmisteltua myös toimialariippu-
mattoman yritysten yleisen kustannustuen. 
Neuvostokin toteaa, että tukitoimet ovat täs-
mentyneet hyvään suuntaan. Haluan muistut-
taa, että tässä työssä hallitus käytti myös eko-
nomistien tukea, eli Vesa Vihriälän johtama 
tutkijaryhmä teki hallitukselle ehdotuksen 
korona-ajan kuten myös jälleenrakentamisen 
talouspolitiikasta (Vihriälä ym. 2020).  

2. Kehyskuriin palattava

Neuvosto suosittelee vahvasti, että Covid-19 
-sokin väistyttyä on syytä palata normaaliin fi-
nanssipolitiikan tavoitteenasetteluun. Jaan nä-
kemyksen huomauttaen samalla, että julkisen 

talouden sopeuttamisen aikataulu kriisin jäl-
keen on haastava säätää. Nopea sopeutus pa-
rantaisi julkista taloutta, mutta voisi vaarantaa 
kasvun lyhyellä aikavälillä. Sama arvio oli myös 
Vihriälän ekonomistiryhmällä. 

Neuvosto arvioi, että jos talous palaa lähel-
le normaalia vuonna 2022, olisi tuolloin aika 
palata normaaliin myös finanssipolitiikassa. 
Neuvosto pitää välttämättömänä uskottavaa 
suunnitelmaa ja aikataulua julkisen talouden 
vahvistamiselle.

Asia on juuri näin, ja hallitus on aloittanut 
julkisen talouden vahvistamisen strategisen 
suunnittelun jo viime keväänä osana niin sa-
nottua kestävyystiekarttaprosessia. Useamman 
askelen kautta hallitus täsmentää ja uudistaa 
oman talouspolitiikkansa tavoitteet. Suomen 
rakenteelliset haasteet ovat entiset, mutta ta-
louden toimintaympäristö on koronapande-
mian seurauksena olennaisesti muuttunut. 
Siksi uusien tavoitteiden täsmentäminen on 
välttämätöntä. Julkisen talouden kestävyystie-
kartta linjataan loppuun tämän kevään puoli-
väliriihessä. 

Hallitus arvioi tarvittavia toimia ja niitä 
koskevaa päätöksenteon aikataulua kevättalvel-
la. Mikäli rokotukset ja rajoitustoimet vaikut-
tavat epidemian kulkuun toivotulla tavalla, 
huhtikuussa olevan hallituskauden puoliväli-
tarkastelun aikoihin on nähtävillä, milloin ta-
louspolitiikassa päästään takaisin normaaliin. 

Korostan, että osana paluuta normaaliin 
päätöksentekoon on tärkeää palata noudatta-
maan hallitusohjelman kehyslinjausta. Sano-
taan, että poikkeus vahvistaa säännön. Covid-
19-pandemia muodosti poikkeuksen valtionta-
louden menoja rajoittavien kehysten pitävyy-
teen. Poikkeuksesta ei voi tulla tapa. Menoke-
hykset ovat yksi Suomen talouspolitiikan us-
kottavuuden kulmakivistä.        
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3. Julkinen talous saatava 
vakautumaan

Neuvosto korostaa finanssipolitiikan puskurei-
ta. Julkisen talouden velkasuhteen tulee olla 
sellainen, että valtio voi kohdata jatkossakin 
vuoden 2020 kaltaiset hyvin poikkeukselliset 
tapahtumat ilman ongelmia velanotossa, kuten 
nyt on onnistuttu tekemään. Neuvoston huo-
liin ja suosituksiin voi yhtyä. 

Muistamme Suomen 1990-luvun laman ai-
kaisen tilanteen. Kasinotalouden kuumentama 
taloutemme ei tuolloin kestänyt ulkoista sok-
kia. Pankkijärjestelmä oli epävakaassa tilassa. 
Kansainväliset rahoitusmarkkinat olivat sul-
keutumassa meiltä. Samoin kävi Etelä-Euroo-
pan maille finanssikriisin jälkeen. Vastuu kes-
tävästä taloudenpidosta on lopulta jokaisella 
maalla itsellään. 

Neuvosto tarkastelee julkisen talouden kes-
tävyyttä keskipitkällä aikavälillä vuoteen 2035 
saakka. Velan kasvu kriisin seurauksena vä-
hentää Suomen finanssipoliittista liikkumati-
laa. Neuvoston laskelmissa velkasuhde alen-
nettaisiin vuoteen 2035 mennessä koronaepi-
demiaa edeltäneelle tasolle noin 60 prosent-
tiin. Tavoite on kunnianhimoisempi kuin hal-
lituksen tavoite vakiinnuttaa velkasuhde 
2020-luvun aikana. 

Hallitus on linjannut tähän mennessä ta-
voitteekseen julkisen talouden velan BKT-
osuuden vakauttamisen vuosikymmenen lop-
puun mennessä. Tämä edellyttäisi alustavien 
arvioiden mukaan noin 5 miljardin euron so-
peutusta julkiseen talouteen. Näyttää siltä, 
että talouskehityksemme on kuitenkin ollut 
ennakoitua parempi, eli vuonna 2020 talouden 
supistuminen jäi valtiovarainministeriön jou-
lukuun arvion mukaan 3,3 %:iin, kun kesä-
kuussa ennuste oli -6,0 %.  

Hallituksen olisi viisasta pitää kiinni 5 mil-
jardin euron sopeutuksen mittaluokasta. Sen 
myötä Suomella olisi edellytykset vakauttaa 
julkisen velan BKT-osuus jo huomattavasti ai-
empaa tavoitetta aikaisemmin.

Neuvoston mukaan hallituksen kestävyys-
tiekartta ja sen tavoitteet ovat tervetulleet. Tie-
kartta kaipaa rutkasti konkretisointia ja kurin-
alaista finanssipolitiikkaa. Hallitus tulee teke-
mään vaadittavia päätöksiä keväällä hallitus-
kauden puolivälitarkastelun ja julkisen talou-
den suunnitelman tarkastelun yhteydessä. 
Tiekartassa julkisen talouden vakauttamisen 
elementeiksi on todettu työvoiman tarjontaa 
lisäävät toimet, kasvun ja kilpailukyvyn vauh-
dittaminen, julkisen hallinnon ja palveluiden 
kustannusvaikuttavuus ja tuottavuus sekä sote-
uudistus. Näillä alueilla tarkempi valmistelu 
on käynnissä. 

Neuvoston mukaan olisi hyödyllistä, että 
keskipitkän aikavälin suunnitelmasta päätet-
täisiin parlamentaarisesti, jotta suunnitelma 
toimisi ankkurina myös tuleville hallituksille. 
Mielestäni uudistusten ja menokurin ohessa on 
syytä kiinnittää huomiota verotukseen. Veron-
alennukset eivät ole itseään rahoittavia, vaan 
nekin lisäävät alijäämää. Tämä on jäänyt julki-
sessa keskustelussa vähälle huomiolle.    

4. Työllisyyttä vahvistettava 
rakenteellisin uudistuksin

Talouspolitiikan arviointineuvosto pitää halli-
tuksen tavoitetta työllisyyden kohentamisesta 
perusteltuna ja nostaa aiheellisesti esiin talous-
vaikutusten lisäksi myös työllisyyteen ja työttö-
myyteen liittyvät sosiaaliset vaikutukset. 

Arviointineuvosto muistuttaa, että Euroo-
pan komission ja OECD:n mukaan Suomen 
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työttömyys on ollut lähellä rakenteellista tasa-
painoa tai sen alapuolella jo pandemiaa edel-
täneellä ajalla. Työllisyysasteen nostaminen 
edellyttää siten rakenteellisia uudistuksia. 

Päätöksiä rakenteellisista uudistuksista on 
jo tehty. Näitä ovat työttömyysturvan lisäpäi-
väjärjestelmän poistaminen kokonaan, oppivel-
vollisuusuudistus sekä työn alla oleva kohtaan-
toa parantava työllisyyspalveluiden uudistus. 
Lisäksi on tehty eräitä mittakaavaltaan pie-
nempiä toimenpiteitä. 

Matkaa hallituksen tavoitteeksi asettamaan 
80 000 lisätyölliseen on vielä paljon. Valmiste-
lu seuraavan vaiheen päätöksentekoon kevään 
puoliväli- ja kehysriihessä on hyvässä vauhdis-
sa. Arviointineuvosto muistuttaa aivan aiheel-
lisesti siitä, että työllisyystoimien varsinainen 
tavoite on julkisen talouden vahvistaminen.   

Olen aivan samaa mieltä siitä, että tulevien 
toimien tulee olla entistä paremmin kokonai-
suudessaan julkista taloutta vahvistavia. Toi-
menpiteiden tulee muodostaa riittävän laajoja 
kokonaisuuksia, joiden osaset vievät samaan 
suuntaan eli työllisyysasteen nostamiseen kai-
kissa ikäluokissa sekä työnhakijoiden ja avoi-
mien työpaikkojen parempaan kohtaantoon. 
Varmasti esille tulevat työttömyysturvan uudis-
taminen, paikallinen sopiminen ja työperäisen 
maahanmuuton vauhdittaminen. Näistä on jo 
valmistelua vireillä. Myös verojärjestelmän sisäl-
lä on syytä hakea keinoja vahvistaa työllisyyttä 
esimerkiksi siirtämällä verotuksen painopistet-
tä työn verotuksesta kulutusverotukseen. 

5. Työllisyyspolitiikan rinnalle 
tarvitaan tuottavuutta 
vahvistavaa kasvupolitiikkaa

Kuten neuvostokin toteaa, Suomen julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyys lepää pit-
kälti työllisyyden kasvun ja kotimaisen arvon-
lisäyksen kehityksen varassa. Olen pohtinut 
paljon finanssikriisin jälkeisen ajan oppeja. 
Suomen talouden kasvu on ollut vaisua koko 
vuoden 2008 jälkeisen ajan. Niinpä emme ole 
saaneet valtion tuloja ja menoja tasapainoon.

Taustalla on heikko tuottavuuskehitys. 
Olemme jääneet tässä muun muassa Suomi-
Ruotsi-maaottelussa jälkeen. Talouskasvun 
edellytyksiä on vahvistettava toimenpiteillä, 
jotka tukevat investointeja ja yritysten kasvu-
hakuisuutta. Tuottavuusloikka on mahdollinen 
vain luovien, osaavien ihmisten avulla, ihmis-
ten, jotka haluavat tehdä työtä ja yrittää Suo-
messa sekä sijoittaa ja investoida Suomeen.

Olenkin esittänyt, että avaisimme oleskelu- 
ja työlupien kahden viikon pikalinjan EU:n 
ulkopuolisille erityisosaajille, start-up-yrittä-
jille, tutkijoille ja innovaattoreille. Pikalinjan 
valmistelu on hallituksessa vauhdissa ja saa-
daan käyttöön tämän vuoden aikana.  

Tavoitteeksi tulisi asettaa talouskasvun tup-
laaminen 2000-luvun tähänastisesta reilun 
prosentin tasosta noin kahteen prosenttiin. 
Tavoite vaatii tuekseen konkreettisia talous-
kasvun edellytyksiä ja tuottavuutta parantavia 
uudistuksia ollakseen uskottava.
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Valtiovarainministeriö on tehnyt pyynnös-
täni raportin talouskasvun edellytyksistä tule-
vaisuudessa (Valtiovarainministeriö 2021). 
Suomen kasvulle on tunnistettu kolme pullon-
kaulaa: liian alhainen työllisyys, kehno tuotta-
vuuden kasvu ja tuotannollisten investointien 
puute. Töitä on tehtävä kaikkien näiden ratko-
miseksi. Kasvupolitiikan vahvistamisen tueksi 
odotan lisää konkreettisia ehdotuksia myös 
muun muassa yritysten kasvua ja menestymistä 
kansainvälisessä kilpailussa pohtivalta Pekka 
Ala-Pietilän johtamalta asiantuntijaryhmältä 
sekä entisen pääministerin, kansanedustaja  
Juha Sipilän johdolla valmisteltavasta kotimai-
sen omistajuuden ohjelmasta. 

Keskeisin osa työtä, jolla maamme saadaan 
takaisin kasvu-uralle, on valmisteilla oleva Suo-
men kestävän kasvun ohjelma, jota rahoitetaan 
Euroopan unionin elpymisrahoituksella. Myös 
arviointineuvosto korostaa EU-tason koordi-
noitujen toimenpiteiden merkitystä talouskas-
vun tukemiseksi ja näkee mahdollisten kerran-
naisvaikutusten hyödyttävän kaikkia talouksia. 
Yhteinen eurooppalainen digivihreä siirtymä 
vahvistaa Suomen kasvun edellytyksiä. 

Kestävän kasvun ohjelman toimenpanoa 
valmistellaan nyt kevään aikana johtamassani 
ministerityöryhmässä. Mitä viisaammin nyt 
uudistamme yhteiskuntaamme kasvu-uralle, 
sitä helpommin maksamme takaisin korona-
aikana syntyneen velan.

6. Huomio riskeihin ja makro-
vakauteen

Neuvosto muistuttaa, että finanssipolitiikassa 
on huomioitava erilaiset riskit. Merkittävimpiä 
riskejä ovat makrotaloudellisen kehitykseen 

liittyvät riskit, julkisten varojen ja velkojen 
muutokset tai yksityiseltä sektorilta valtion 
kannettavaksi tulevat menot tai velat. Neuvos-
to perää kokonaisarviota riskeistä.

Suomen ehdolliset vastuut, kuten vienti-
luottojen takaukset, ovat suuret verrattuna 
muihin maihin. Niiden aiheuttamat riskit tulee 
huomioida, kun tehdään päätöksiä takauksista 
ja finanssipolitiikan toimista. 

Talouspolitiikan arviointineuvosto esittää 
huolensa kotitalouksien velkaantumisen kas-
vusta. Kotitalouksien suuri velkaantuneisuus 
ei muodosta välitöntä uhkaa Suomen rahoitus-
järjestelmän vakaudelle, mutta altistaa rahoi-
tusjärjestelmän ja talouden pidemmällä aika-
välillä merkittäville riskeille. 

Jaan tämän näkemyksen. Velkaantumiske-
hitys on huolettanut minua jo pitkään. Olin 
edellisen vaalikauden Suomen Pankin ja Fi-
nanssivalvonnan valtuustojen puheenjohtajana 
ja vaikutin siellä siihen, että kotitalouksien 
velkaantuminen ja taloyhtiölainojen osuuden 
voimakas kasvu otettiin tarkasteluun, ja tällä 
työllä oli suora vaikutus nykyiseen hallitusoh-
jelmaan.

Kuten olen todennut jo aikaisemminkin, 
olen valmis edistämään sellaista kokonaisuut-
ta, joka systemaattisesti hidastaa kotitalouksien 
velkaantumisen kasvua ja samalla hillitsee asu-
misen kustannusten nousua turvaten kuitenkin 
asuntotuotannon ja korjausrakentamisen jatku-
vuuden. Näitä linjauksia niin verotukseen kuin 
rahoitusmarkkinoillekin on odotettavissa tä-
män vuoden aikana. Muutokset on kuitenkin 
tehtävä tavalla, joka ei tarpeettomasti sotke 
markkinoilla tehtäviä päätöksiä.

Raportissa käsitellään myös positiivista 
luottotietorekisteriä. Voin todeta, että rekiste-
rin perustaminen on jo käynnissä ja se toteute-

Mat t i  Vanhanen
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taan Verohallinnon tulorekisterin yhteyteen. 
Näin voidaan hyödyntää tulorekisteristä saatua 
asiantuntemusta ja oppia. 

Lopuksi

Valtiovarainministeriön kasvuraportti osoittaa, 
että työn tuottavuuden kasvu on ollut Suomes-
sa olematonta viimeisen reilun vuosikymmenen 
ajan ja tulee arvion mukaan jatkossakin laahaa-
maan. Työllisyysaste on vertailumaita merkittä-
västi alhaisempi ja investoinnit junnaavat ma-
talalla. Raportin perusteella tulevaisuudessa-
kaan ei ole odotettavissa nopeaa kasvua, ellei 
taloutta uudisteta määrätietoisin toimin.

Suomen lähtökohdat ovat kauniisti ilmais-
ten haastavat. Tämän vuoksi emme ole myös-
kään saaneet julkisen sektorin tuloja ja menoja 
tasapainoon, vaan velkaannumme kroonisesti. 

Pohjoismaisen hyvinvoinnin lupaus ja jul-
kisen talouden kestävyys voidaan turvata vain, 
mikäli työllisyysaste ja tuottavuus ovat riittä-
vän korkeita. Meidän pitää kansakuntana nyt 
kysyä itseltämme, haluammeko olla Pohjois-
maa myös tulevaisuudessa vai tyydymmekö 
surkastuvaan elintasoon.

Onneksemme voimme itse vaikuttaa asioi-
hin. Keskeistä politiikkatoimien suunnittelussa 
ovat vaikutukset tuottavuuden edistämiseen ja 
sen pullonkaulojen poistamiseen, osaavan työ-
voiman tarjonnan kasvattamiseen, rakenteelli-
sen ja kustannuskilpailukyvyn turvaamiseen 
sekä tuotannollisten investointien houkutte-
luun. Vaalien samalla menokuria. □
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