
K a n s a n t a l o u d e l l i n e n  a i k a k a u s k i r j a  –  1 1 8 .  v s k .  –  1 / 2 0 2 2

17

Arviointeja Talouspolitiikan arviontineuvoston 
raportista - osallisen puheenvuoro

Markus Lahtinen

1. Työllisyyskehitys hallituksen 
talouspolitiikan keskiössä

Työllisyyskehitys oli vuonna 2021 olosuhteet 
huomioon ottaen varsin hyvää. Raportissa arvi-
oidaan kohtuullisen varovaisesti politiikkatoi-
mien vaikutusta vuoden 2021 työllisyyskehityk-
seen: ”Vaikka on vaikeaa suoraan osoittaa, että 
myönteinen kehitys olisi politiikkatoimien ai-
kaansaamaa, on todennäköistä, että talouden 
tukeminen kriisin aikana on edistänyt työlli-
syyttä.” On tietenkin täysin totta, että on hyvin 
vaikea esittää tarkkaa arviota moninaisten poli-
tiikkatoimien kokonaisuuden vaikutuksesta 
työllisyyteen. Jos edellä olevalla lainauksella vii-
tataan välittömien työllisyystoimien vaikutuk-
seen, arvioon onkin helppo yhtyä. Koko nai-
suutena arvioiden talouden tukitoimet kriisin 
aikana ovat kuitenkin mielestäni kiistatta vai-
kuttaneet positiivisesti työllisyyskehitykseen 
verrattuna tilanteeseen, jossa taloutta ei olisi 
kriisin aikana lainkaan tuettu.

Talouspolitiikan arviointineuvosto on huo-
lissaan siitä, että viimeaikaisista poliittisista 
ponnisteluista huolimatta tasapainotyöttömyys-
asteen odotetaan pysyvän korkealla tasolla. 

KTT Markus Lahtinen (markus.lahtinen@ptt.fi) on Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja.

Uusimmassa raportissaan talouspolitiikan ar-
viointineuvosto käsittelee jälleen monipuoli-
sesti talouspolitiikan ja julkisen talouden ky-
symyksiä.1 Neuvosto korostaa aivan oikein ta-
louskehitykseen liittyviä tavanomaista suurem-
pia negatiivisia riskejä, jotka tekevät talouspo-
litiikan suunnittelun tavallistakin vaikeam-
maksi. Jonkin verran epävarmuuksien hallin-
taa helpottaa koronapandemian osalta se, että 
hallituksen linjauksen mukaisesti koronaan 
liittyvät välittömät terveysturvallisuuden kus-
tannukset (kuten testauksen sekä rokottami-
sen menot) katetaan kehyksen ulkopuolisina 
menoina vuosina 2021–2023. Pandemia on kui-
tenkin lisännyt pitkäaikaistyöttömien määrää, 
kasvattanut hoito- ja hoivavelkaa ja haitannut 
lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Tämän vuok-
si jaan täysin neuvoston näkemyksen, että tarve 
lieventää kriisin aikana kertyneitä vahinkoja 
on perustellut talouden toipumista tukevaa fi-
nanssipolitiikan viritystä, vaikka talous onkin 
kehittynyt ennakoitua nopeammin koronavi-
ruksen aiheuttamasta shokista. 

1  Talouspolitiikan arviointineuvosto (2022), Talouspolitii-
kan arviointineuvoston raportti 2021. 

mailto:markus.lahtinen@ptt.fi


18

K A K  1 / 2 0 2 2

Korkea työttömyys rasittaa kansantaloutta ja 
tuottaa sosiaalisia kustannuksia, ja juuri näillä 
samoilla neuvoston esiin tuomilla perusteilla 
olen itsekin juuri nyt eniten huolissani sekä pit-
käaikaistyöttömyyden korkeasta tasosta että sen 
hitaasta alenemisesta.

Raportissa tuodaan esille, että työllisyyden 
lisäämistä voidaan tavoitella monesta eri syystä, 
kuten sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan tai 
yleisen hyvinvoinnin parantamisen vuoksi. 
Myöhemmin samassa yhteydessä todetaan: ”Jos 
tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta, korke-
amman työllisyysasteen saavuttamisesta aiheu-
tuviin kustannuksiin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota työllisyyspoliittisia toimenpiteitä ar-
vioitaessa.” Koska kyseessä on Marinin halli-
tuksen talouspolitiikkaa arvioiva raportti, luki-
jalle saattaa syntyä epäilys, mikä on työllisyyden 
rooli hallituksen työssä julkisen talouden vah-
vistamiseksi. Hallitusohjelmassa asia on kuiten-
kin ilmaistu selkeästi: ”Kestävin keino vahvistaa 
julkista taloutta pitkällä aikavälillä on työllisyy-
den kasvu, mukaan lukien työperäinen maa-
hanmuutto, tavalla, joka vahvistaa myös julkista 
taloutta.” Tämä määrittely pitää sisällään myös 
sen, että työllisten määrän kasvu on vain yksi ta-
voiteltavista asioista. Lisääntyneen työllisyyden 
vaikutus julkiseen talouteen voi vaihdella työ-
paikkojen laadun ja niiden saavuttamiseksi to-
teutettujen politiikkatoimien mukaan.

Hallituksen työllisyyspäätökset ovat julki-
sen talouden vahvistamisen näkökulmasta jää-
neet kuitenkin kauas sen itselleen asettamista 
tavoitteista. Hallituksen ansioksi on kuitenkin 
laskettava eräiden tutkimustiedon valossa ilmei-
sen perusteettomien ja tarkoitustaan huonosti 
ajavien käytäntöjen korjaaminen. Näistä keskei-
sin on ns. eläkeputken eli työttömyysturvan li-
säpäivien poistaminen. 

Neuvosto moittii hallitusta politiikkatoi-
mien työllisyysvaikutuksiin liittyvän viestin-
nän epäselvyydestä vuonna 2021. Tähän arvi-
oon on helppo yhtyä, mutta kysymys ei ole vain 
vuoteen 2021 liittyvästä ilmiöstä. Raportti nos-
taa esille vallitsevan käytännön, jossa eri minis-
teriöt julkaisevat omia työllisyysarvioitaan. 
Suositus ministeriöiden kommunikaation sel-
keyttämisestä on perusteltu. Kommunikaation 
selkeyttämisen tulisi kuitenkin perustua sii-
hen, että kaikkien ministeriöiden arviot perus-
tuisivat läpinäkyvästi olemassa olevaan tutki-
muskirjallisuuteen. Valtiovarainministeriön 
rakenneyksikkö toimii tässä esimerkillisellä ta-
valla, mikä mahdollistaa myös heidän arvioi-
densa ulkopuolisen kritiikin.

Raportin mukaan, vaikka jokaisesta yksittäi-
sestä työllisyyspolitiikan toimenpiteestä olisi ar-
vio, niiden kokonaisvaikutuksen laskeminen ei 
ole suoraviivaista. Tämä johtuu mahdollisista 
ristikkäisistä vaikutuksista, jotka saattavat vä-
hentää yhteenlaskettua vaikutusta. Työllisyys-
politiikan osalta onkin ensiarvoisen tärkeätä, et-
tä yksittäisten toimien vaikutusten arvioinnin li-
säksi pyritään arvioimaan edes jollain tasolla 
toimenpiteiden kokonaisvaikutus. Vaikka ris-
tikkäisvaikutus saattaa vähentää kokonaisvai-
kutusta, en sulkisi pois myöskään sitä vaihtoeh-
toa, että huolellisen suunnittelun avulla työlli-
syystoimenpiteiden kokonaisvaikutus voisi olla 
enemmän kuin osiensa summa.

2. Vain epävarmuus on pysyvää

Tämän vuotinen raportti tuo hyvin esille talous-
politiikan valmistelun erään olennaisen piir-
teen, joka tulisi aina ottaa huomioon arvioitaes-
sa talouspolitiikkaa ja sen valmistelua. Aivan 
aluksi raportissa todetaan, että vuosi 2021 on 
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ollut haastava Suomen taloudelle ja tarjonnut 
monia yllätyksiä. Tämä on tietenkin pandemian 
riivaaman vuoden osalta täysin totta, mutta nyt 
vuoden 2022 aluksi olemme vakavan geopoliit-
tisen kriisin partaalla, pörssikurssit heiluvat le-
vottomina ja kasvanut inflaation uhka asettaa 
talouspolitiikalle uusia haasteita. Muutamien 
viime vuosien aikana olemme kohdanneet 
muun muassa pakolaiskriisin, kilpailukykysopi-
muksen sopimisprosessiin liittyneen yhteiskun-
nallisen jännitteen, Trumpin valinnan Yhdys-
valtojen presidentiksi ja Brexitin. Samalla ajan-
jaksolla hallitukset ovat useasti ajautuneet pää-
töksenteon dynamiikkaa toisinaan dramaatti-
sestikin muuttaviin poliittisiin kriiseihin. Edel-
li sellä hallituskaudella merkittävä hallituspuo-
lue jopa hajosi pirstaleiksi. Toiminta ympä ristön 
epävarmuus ja talouspolitiikan päätöksenteon 
mahdollisuuksia mullistavat poliittiset kriisit 
ovatkin enemmän pääsääntö kuin yksittäisen 
vuoden talouspolitiikan valmisteluympäristöä 
kuvaava poikkeus.  

Vuoden 2020 raportissaan arviointineuvosto 
painotti tarvetta tarkoituksenmukaiselle finans-
sipoliittiselle liikkumavaralle. Vuoden 2021  
kehitys on neuvoston arvion mukaan korostanut 
finanssipoliittisen liikkumavaran merkitystä en-
tistäkin enemmän. Marinin hallituksen ohjel-
man rakenteellinen vastaus tähän oli osana ke-
hyssääntöä käyttöön otettu mekanismi poikke-
uksellista suhdannetilannetta varten. Mekanis-
min tarkoitus on vahvistaa talouspolitiikan kykyä 
reagoida taloustilanteen edellyttämällä tavalla ja 
se voidaan ottaa käyttöön poikkeuksel lisen vaka-
van suhdannetaantuman tilanteessa. Viimeisten 
vuosien kehitys on osoittanut mekanismin tärke-
yden, vaikka pandemian aiheuttaman epävar-
muuden huippuvuonna 2020 kehyksistä väliai-
kaisesti luovuttiin kokonaan. Koska epävarmuus 
toimintaympäristössä on luonteeltaan pysyvää, 

olisi tulevien hallitusten perusteltua jatkaa 
Marinin hallituksen ohjelmassa linjattua meka-
nismia.

3. Finanssipolitiikan riskit

Arviointineuvosto korostaa riskejä, joita aiheu-
tuu siitä, että Suomen julkisessa taloudessa on 
rakenteellinen alijäämä kuten ennen kriisiäkin, 
mutta julkisen velan taso on nyt kohonnut. 
Julkista taloutta tulisi siksi alkaa asteittain so-
peuttaa. Sopeuttamisen ei neuvoston mukaan 
tarvitse olla välitöntä, mutta sen pitäisi olla hal-
lituksen suunnitelmia nopeampaa. Jaan tämän 
näkemyksen, ja kevään kehysriiheen valmistau-
tumisen lähtökohtana tulisi jo olla kontraktiivi-
nen finanssipolitiikan viritys. Talouspolitiikan 
valmistelun tulisi kuitenkin edetä portaittain si-
ten, että lopullinen finanssipolitiikan viritys 
vuodelle 2023 määritellään vasta syksyn budjet-
tiriihessä sen hetken datan ja siihen perustuvan 
analyysin pohjalta.

Neuvosto arvioi, että hallituksen päätös ko-
rottaa menokehystä kesken kautta viime kevää-
nä heikentää aiemmin hyvin toimineen kehys-
menettelyn uskottavuutta toimia julkisen talou-
den ankkurina ja menokehityksen hillitsijänä. 
Sen sijaan hallitus olisi neuvoston mukaan voi-
nut pyrkiä luomaan finanssipoliittista liikkuma-
varaa uusille menotarpeille leikkaamalla joita-
kin muita valtion menoja.  Kehysjärjestelmän 
tar koitus on ohjata poliittinen päätöksentekijä 
tekemään arvovalintoja eri menokohteiden vä-
lillä. Tätä taustaa vasten arviointineuvoston esi-
tys on ymmärrettävä. Pidän kehyksen rikkomis-
ta vuoden 2022 osalta kuitenkin perusteltuna, 
koska koronapandemia on ollut sekä täysin en-
nakoimaton että laajuudeltaan täysin poikkeuk-
sellinen shokki myös talouspolitiikan kannalta. 
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Sen vaikutus ei myöskään rajoitu vain vuosiin 
2020 ja 2021, kuten raportissakin todetaan. 
Lähes miljardin menosopeutus taloutta riivaa-
van poikkeuksellisen epävarmuuden jatkuessa 
ei olisi ollut perusteltu toimenpide vuodelle 
2022. 

Vaikka suhtaudun suopeasti menokehyksen 
nostamiseen vuodelle 2022 ja tietyin varauksin 
myös vuodelle 2023, allekirjoitan täysin neuvos-
ton suosituksen finanssipolitiikan ja kehysjär-
jestelmän uskottavuuden palauttamisen tärkey-
destä. Hallituksella ei tämän hetken tiedon va-
lossa ole mitään perustetta rikkoa kehyksiä uu-
destaan vuoden 2023 osalta, vaan kehysjärjestel-
män uskottavuus edellyttää pitäytymistä viime 
vuoden ”puoliväliriihessä” linjatussa tasossa. 
Päinvastoin uskottavuuden palauttaminen edel-
lyttää hallitukselta äärimmäistä kurinalaisuutta 
tilanteessa, jossa kehysjärjestelmään on viime 
vuosien osalta tehty merkittäviä poikkeamia ja 
myönteinen talouskehitys sekä parantunut työl-
lisyyskehitys haastavat finanssipolitiikkaa myös 
nopeutuvan inflaation uhkan muodossa.

Neuvosto kiinnittää huomiota myös ehdol-
listen vastuiden määrään ja niiden kasvun jat-
kumiseen, vaikka ne olivat Suomessa jo ennen 
kriisiä korkealla tasolla verrattuna muihin mai-
hin. Näiden vastuusitoumusten kertyminen li-
sää kiistatta julkisen talouden pitkän aikavälin 
riskejä, ja koronapandemian myötä on tärkeätä 
jälleen nostaa nämä riskit esille osana hallituk-
sen talouspolitiikan arviota. Valtiontakaukset 
olivat vuoden 2021 toisella neljänneksellä 62,7 
miljardia euroa, noin 25 prosenttia ennustetus-
ta BKT:stä. On kuitenkin hyvä huomata, että 
vastuiden suuren määrän taustalla vaikuttavat 
tekijät ovat ennen kaikkea Suomen talouden 
elinkeinorakenne ja asuntopolitiikassa tehdyt 
valinnat. 

Valtion omistaman erityisrahoitusyhtiö 
Finn vera Oyj:n sekä sen tytäryhtiöiden riskien-
hallinnan kannalta vientirahoituksen voimakas 
keskittyminen muutamalle toimialalle, erityi-
sesti telakkateollisuuteen ja pienemmässä mää-
rin tietoliikennesektorille, on ongelmallista. 
Kolikon toinen puoli on se, että Suomessa toi-
mivien yritysten menestys tarjouskilpailuissa 
näillä kansantalouden kannalta keskeisillä toi-
mialoilla edellyttää käytännössä aina vastuiden 
kasvattamista. Tilanteessa, jossa yksityiset ra-
hoittajat ovat vetäytyneet näiltä markkinoilta ja 
jossa kilpailijamaiden hallitukset takaavat 
omassa maassaan toimivien yritysten toimintaa, 
Suomen valtion liikkumatila on käytännössä hy-
vin pieni.

Asuntopolitiikkaan liittyvien vastuiden 
osalta olennainen toimija on Valtion asuntora-
hasto. Asuntorahoituksen takaukset ovat täyte-
takauksia, jolloin rahoituksen kohteena oleva 
kiinteistö tai asunto toimii ensisijaisena vakuu-
tena. Tämän seurauksena valtion riskit ovat ta-
kauksien määrään nähden kohtuulliset.

Arviointineuvosto nostaa raportissaan esiin 
myös hallitusohjelman tulevaisuusinvestoinnit 
ja niiden rahoituksen. Raportissa todetaan, että 
vuoden 2022 talousarvion mukaan osingoista ja 
osakkeiden myynnistä saadut tulot ovat 2,4 mil-
jardia euroa sekä vuonna 2021 että 2022, ja sum-
ma on enemmän kuin hallituksen tulevaisuus-
investointipakettiin käytettiin. Tulevaisuusin-
vestointien kustannusten ja osakkeiden myynti-
tulojen sekä osinkovirran arvioidun kokonais-
tason vertaaminen ei ole ongelmatonta, koska 
tavanomaista osinkovirtaa ei ole ollut tarkoitus-
kaan käyttää näiden investointien kattamiseen. 

Hallitusohjelman linjaus, että hallitus to-
teuttaa kertaluonteisen tulevaisuusinvestointi-
ohjelman, joka tukee hallitusohjelman tavoittei-
den saavuttamista sekä julkisen talouden pitkän 



21

Markus  Lah t inen

aikavälin kestävyyttä, on mielestäni lähtökoh-
taisesti kannatettava. Valitettavasti arviointi-
neuvosto on täysin oikeassa siinä, että tulevai-
suusinvestointipaketti sisältää merkittävän mää-
rän enemmänkin julkiseen kulutukseen lasket-
tavia eriä kuin investointeja. Lisäksi esimerkik-
si vuodelle 2020 osoitettu 750 miljoonaa euroa 
jaettiin 85 erilliseen erään, joiden mediaani oli 
vain noin kolme miljoonaa euroa. Pirstaleinen 
rahanjako yhdistettynä investointien pieneen 
osuuteen kokonaisuudesta johtanee siihen, että 
paketille asetetut tavoitteet jäävät pääosin toteu-
tumatta. 

4. Asiantuntijoiden esitykset ja 
politiikan prosessit

Kuten neuvosto aivan oikein huomauttaa, vih-
reään siirtymään liittyvät kasvavat menopaineet 
ja ikäsidonnaisten menojen kasvu edellyttävät 
julkisten menojen nykyisen rakenteen uudel-
leenarviointia erityisesti investointien ja kulu-
tuksen välillä. Eräänä konkreettisena politiik-
kasuosituksena esitetään lisäksi, että säästöjä 
voitaisiin hakea tuista tai verovapautuksista, jot-
ka eivät edistä ilmastonmuutoksen torjuntaa. 

Esitys on asetettujen politiikkatavoitteiden 
valossa hyvin perusteltu, mutta samalla myös 
hyvä esimerkki asiantuntijoiden suositusten ja 
poliittisten realiteettien välisestä kuilusta. Neu-
voston esittämä kuvaus sopii hyvin esimerkiksi 
dieselin verotukeen ja laajemmin määriteltynä 
liikennepolttoaineiden verotukseen. Ilmas-
tonmuutoksen torjuntaa haittaavien tukien kar-
simisen vaikeus, erityisesti liikenteen osalta, ei 
tietenkään ole millään muotoa erityisesti 
Suomea koskeva päätöksenteon haaste, vaan 
kansainvälisiä esimerkkejä vastaavista ongel-
mista on paljon. Kysymys on laajemminkin niis-

tä ongelmista, joiden kanssa talous- ja ilmasto-
politiikka joutuu painimaan tavoitellessaan 
myös oikeudenmukaista vihreää siirtymää. 
Ilmastonpolitiikan tavoitteisiin sopiikin mieles-
täni osin sama arvio kuin se, mitä arviointineu-
vosto käyttää kuvatessaan työllisyyspolitiikkaan 
tavoitteisiin liittyviä haasteita: ”Oikean tasapai-
non löytäminen näiden tavoitteiden välillä riip-
puu yhteiskunnallisista mieltymyksistä.” Tilan-
netta ei helpota ilmastopolitiikan osalta se, että 
tärkeätä ilmastonmuutoksen vastaista taistelua 
ei ole mahdollista voittaa pelkästään kansallisin 
päätöksin, vaan onnistuminen edellyttää laaja-
mittaista kansainvälistä yhteistyötä. 

Arviointineuvosto ehdottaa, että velkaantu-
miseen liittyviä riskejä voitaisiin hallita parla-
mentaarisilla neuvotteluilla, joiden tulokset toi-
misivat ankkurina paitsi nykyiselle myös tulevil-
le hallituksille. Velan vakauttamiseksi keskipit-
källä aikavälillä tarvittaisiin tehdyn arvion mu-
kaan vuotuista sopeuttamista, jonka suuruus-
luokan tulisi olla 0,2–0,4 prosenttia suhteessa 
BKT:hen. 

Huoli korkojen nousun aiheuttamasta ris-
kistä julkiselle taloudelle on hyvin perusteltu. 
Kun korot lopulta nousevat, nopeasti suhteelli-
sen korkeaksi noussut velka on iso haaste talo-
udenpidolle. En kuitenkaan näe ehdotettua par-
lamentaarista sopimusta toimivana välineenä 
hallita tätä riskiä. Ensinnäkin julkinen talous 
kohtaa siinä määrin usein ja siinä määrin vai-
keasti ennakoitavia shokkeja, että ehdotetun 
parlamentaarisen sovun implementointi olisi 
helposti vaarassa muodostua kokoelmaksi poik-
keuksia ja poikkeuksien poikkeuksia sovitusta 
sopeutumisurasta. Tämä heikentäisi poliittisen 
päättäjän sitoutumista tehtyyn sopimukseen, 
vaikka keinot julkisen talouden sopeutukseen 
saisikin kulloinenkin hallitus itse valita. Toi-
sekseen on tärkeätä, että eduskuntavaaleissa 
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kannatusta saaneet puolueet ja niiden kulloin-
kin valittu johto voivat tehdä talouspoliittisia va-
lintoja optimaalisen talouspolitiikan lisäksi 
omiin arvoihinsa perustuen. Näkisinkin ehdo-
tettua sopimusta parempana perinteisen infor-
maatio-ohjauksen, jossa valtiovarainministeriö 
ja tutkijayhteisö tuovat esille velkaantumiseen 
liittyviä riskejä ja keinoja hallita niitä.

5. Talouspolitiikan 
arviointineuvosto instituutiona 

Talouspolitiikan arviointineuvosto perustettiin 
tammikuussa 2014 tuottamaan riippumaton ar-
vio talouden tilasta ja harjoitetusta talouspolitii-
kasta. Arviointineuvosto on tuottanut olemas-
saolonsa aikana useita mielenkiintoisia raport-
teja, joissa on kiinnitetty huomiota olennaisiin 
talouspolitiikan piirteisiin. Tämän vuotinen ra-
portti on viimeinen, joka arvioi talouspolitikkaa 
sellaisen vuoden osalta, jolloin olen ollut avus-
tamassa hallitusta talouspolitiikan valmiste-
lussa. Vuosien 2016–2021 osalta voinkin todeta,  
että arviointineuvoston raportti on ollut hyödyl-

linen väline talouspolitiikan valmistelussa. 
Raportilla ja tutkimustiedolla ylipäätään on ko-
kemukseni mukaan oma tärkeä paikkansa ta-
louspolitiikan valmistelussa. Toki talouspoli-
tiikka -sanassa on merkitsevää myös yhdyssanan 
jälkimmäinen osa, ja demokraattisessa yhteis-
kunnassa hallitukset tekevät toisinaan talouspo-
liittisia päätöksiä lähinnä omiin arvoihinsa pe-
rusten. Tämä johtaa lyhyen aikavälin hyvinvoin-
titappioihin, mutta on varmasti kuitenkin pi-
demmän päälle hyväksi yhteiskunnan tasapai-
noiselle kehitykselle.

Talouspolitiikan arviointineuvoston nykyi-
set ja entiset jäsenet ovat tehneet arvokasta työ-
tä talouspolitiikan arvioinnin parissa. Vaikka 
esitetyt arviot ovat arvokkaita jo itsessään, näki-
sin arviointineuvoston roolin suomalaisen talo-
uspoliittisen keskustelun aktivoijana vielä tär-
keämmäksi. Talouspoliittisiin päätöksiin liittyy 
tyypillisesti niin monia näkökulmia ja arvopoh-
jaisia jännitteitä, että neuvoston muutaman jä-
senen on mahdoton havaita ja kattaa niitä täysin. 
Siksi olisi ensiarvoisen tärkeätä, että uusinkin 
talouspolitiikan arviointineuvoston raportti oli-
si enemmän keskustelun käynnistäjä kuin sen 
viimeinen sana. □
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