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Kommenttipuheenvuoro Talouspolitiikan 
arviointineuvoston raportista 

Annika Saarikko

uralle. Kyse on ehkä Suomen suurimmasta haas-
teesta: miten sopeudumme ikääntyväksi yhteis-
kunnaksi?

Julkisen talouden vahvistamisen mittaluok-
ka ja aikataulu, joita arviointineuvosto suositte-
lee, ovat lähellä sitä, mitä valtiovarainministeri-
ön virkakunta esitti joulukuussa julkaistussa 
virkamiespuheenvuorossaan. Itse en puuttunut 
tuon puheenvuoron laadintaan, mutta pidän ar-
viota perusteltuna.

Arviointineuvosto tarkastelee myös sitä, 
missä vaiheessa julkisen talouden vahvistami-
nen on syytä aloittaa, kun otetaan huomioon ris-
ki heikosta suhdannetilanteesta lähiaikoina. 
Arviointineuvosto pitää lähtökohtana etupai-
notteista julkisen talouden sopeuttamista, ellei 
suhdannetilanne ole erittäin huono vuonna 
2024. Mitä ensi vuoden osalta sitten tapahtuu-
kin, merkittävä julkisen talouden vahvistami-
nen on joka tapauksessa tarpeen ensi eduskun-
tavaalikauden aikana.

Julkisen talouden vahvistamisessa tuhannen 
taalan kysymys on, miten se tehdään. Siihen vas-
taamisessa on syytä hyödyntää virkamiesten val-
mistelua ja muiden asiantuntijoiden näkemyksiä, 
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Kiitokset talouspolitiikan arviointineuvostolle 
raportista. Arviointineuvoston raportti tarjoaa 
jälleen kerran erittäin hyödyllisiä näkökulmia 
talouspoliittiseen keskusteluun. Kun Suomessa 
luodaan tutkimustietoon perustuvaa tietopoh-
jaa ja ymmärrystä talouspolitiikan lähtökohdis-
ta, on arviointineuvoston rooli keskeinen. Ilman 
sitä talouspoliittinen keskustelumme olisi yhtä 
tukijalkaa vailla.

Kysymykset, joita arviointineuvoston raport-
ti käsittelee, ovat jatkuvasti työpöydälläni. 
Finanssipolitiikka, työllisyys, ilmastopolitiikka: 
ne ovat talouspoliittisten ratkaisujen ytimessä 
nyt ja tulevina vuosina. Raportissa esitetyt arvi-
ot ovat hyvin pitkälti sellaisia, joista on helppo 
olla samaa mieltä.

  
***

Yksi raportin keskeisistä johtopäätöksistä 
koskee julkisen talouden vahvistamista. Kun vä-
estö ikääntyy, julkiset menot kasvavat verotulo-
ja enemmän tulevina vuosina ja vuosikymmeni-
nä. Talouspolitiikan keskeisimpiä tavoitteita tu-
lee olla julkisen talouden saaminen kestävälle 
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mutta viimekätiset ratkaisut ja vastuu kuuluvat 
poliittisille päättäjille. Arviointineuvosto tuo 
esiin, että sopeutuspäätösten pohjaksi on tärkeää 
käydä systemaattisesti läpi julkiset menot ja tulot. 
Olen käynnistänyt tämän työn valtiovarainminis-
teriössä, jossa virkakunta valmistee sekä meno- ja 
rakennekartoitusta että verokartoitusta. Valmista 
saadaan maaliskuun alkupuolella.

***

Millaista talouspolitiikkaa sitten tarvitaan 
kokonaistaloudellisen kehityksen näkökulmas-
ta? Se riippuu osaltaan siitä, heiluttavatko talo-
utta kysyntä- vai tarjontapuolen tekijät. 
Arviointi neuvosto tuo esiin, että nyt Suomen ta-
lous kärsii ensisijaisesti tarjontapuolen häiriöis-
tä. Niihin ei voi vaikuttaa kokonaiskysynnän 
säätelyllä kuten elvyttävällä finanssipolitiikalla. 
Arviointi neuvosto aivan oikein korostaa tässä 
rakenteellisten uudistusten tarvetta.

Taloutemme kärsii nyt todellakin suurelta 
osin tarjontapuolen häiriöistä, jotka koskevat 
etenkin energiaa, lannoitteita ja muita raaka-ai-
neita. Lisäksi pidempiaikaisen tarjontapuolen 
ongelman muodostaa työvoiman saatavuus mo-
nilla aloilla.

Hallitus on ratkonut näitä ongelmia aktiivi-
sesti. Energian saatavuutta on edistetty monin 
tavoin, ja näkyvin hanke lienee kelluva nestey-
tetyn maakaasun terminaali, jonka hoidimme 
Inkooseen. Pidemmällä aikavälillä energiatar-
peita on syytä tyydyttää kasvavasti päätöttömis-
tä lähteistä. 

Suomen energiapolitiikan pitkä linja on 
osoittanut kriisinkestävyytensä. Esimerkiksi 
tuulivoimatuotannossa on tehty tänä talvena 
uusia ennätyksiä. Tämä ei olisi tapahtunut il-
man valtion aktiivista roolia. Tähän ei kuiten-
kaan pidä tyytyä, vaan nyt on painettava kaasua. 

Suomesta on tehtävä vihreän sähkön ja vedyn 
suurvalta. Kilpailuetunamme ovat pohjoismai-
sessa vertailussa vahva sähkön kantaverkko ja 
hyvät edellytykset tuuli- ja ydinvoimatuotan-
toon. Meillä on kaikki edellytykset voittaa in-
vestointeja Suomeen, jos vain teemme työtä sen 
eteen. Samaan aikaan tarvitaan kansainvälistä 
yhteistyötä energiaverkostojen rakentamisessa 
esimerkiksi Pohjois-Ruotsin kanssa.

***

Osaavan työvoiman saatavuus on tulevina 
vuosina taloutemme yksi avainkysymyksistä. 
Siinä on keskeistä, miten koulutusjärjestelmäm-
me toimii ja miten nostamme työllisyysastetta 
edelleen paremmalle, Pohjoismaiselle tasolle. 
Samalla tarvitsemme Suomeen osaajia myös 
ulko mailta.

Tässä on paljon tekemistä. Työllisyys poli-
tiikan onnistumisella on suuri merkitys myös 
julkisen talouden näkymien parantamisessa. 
Arviointineuvosto huomauttaa, että työllisyy-
den kasvusta julkiselle taloudelle tuleva hyöty 
uhkaa jatkossa olla pienempi, koska työtunnit 
eivät näytä kasvavan työllisyysasteen mukana. 
Varoitus on vakava, mutta näen tilanteessa myös 
mahdollisuuksia.

Ensinnäkin, jokaisen työkykyisen täytyy 
tehdä töitä. Oikeanlaisella politiikalla työtunte-
ja voitaisiin saada lisää esimerkiksi eläkeikäisten 
piiristä, jopa nopeastikin. Tässä verotus voisi ol-
la yksi toimiva kannuste. Samalla työttömyys-
turvan tulee kannustaa töihin, ei työttömyyteen. 
Tarvitaan järeä uudistus. Uudistamista kaipaa 
myös asumistukijärjestelmä.

Toiseksi, paikallisessa sopimisessa on vii-
mein päästävä eteenpäin. Lähellä tiedetään asi-
at parhaiten. Kolmantena: meidän on nopeasti 
houkuteltava tänne ulkomaista työvoimaa. 
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Lupa-asiat ja koko prosessi on myllättävä perus-
teellisesti. Tarvitsemme viranomaisen, joka kes-
kittyy tien avaamiseen, ei sen tukkimiseen.

Neljänneksi: on panostettava osaamiseen, 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Uudet ideat, 
tuotteet ja palvelut ovat myös jatkossa pienen 
kansamme vahvuus ja kilpailuvaltti. Uskon, et-
tä näistä moni syntyy vihreän kasvun ympärille.

Viidentenä kohtana kasvun reseptissäni on 
syntyvyys. Viime vuonna syntyi vähemmän lap-
sia kuin 150 vuoteen. Lapsia ja nuoria on maas-
samme nyt niin vähän, ettei yhtäkään ole varaa 
syrjäyttää toivottomuuteen. Koulujen, päiväko-
tien, neuvoloiden on toimittava ja työelämän on 
joustettava. Perhepolitiikka on myös kasvupoli-
tiikkaa.

Lisään vielä yhden bonuksen listaan. 
Suomen eri alueilla voisi olla enemmän päätös-
valtaa investointien luvituksessa, koulutuksen ja 
t&k:n suuntaamisessa sekä työvoiman saatavuu-
den turvaamisessa. Olen asettanut selvityshen-
kilöt tutkimaan eri veromuotojen alueellisten 
kannustimien mahdollisuuksia. Erityistalous-
alueiden osalta Suomi on vähemmistössä, sillä 
niitähän on jo 23 EU-maassa. Saatte alueellisen 
veroselvityksen ruodittavaksenne maaliskuun 
alussa.

****

Hallitus on tehnyt useita merkittäviä meno-
lisäyksiä Venäjän hyökkäyksen ja sen vaikutus-
ten seurauksena. Menot ovat koskeneet turval-
lisuutta, varautumista, pakolaisvirtoja sekä ko-
titalouksien tukemista. 

Arviointineuvosto pitää perusteltuina tur-
vallisuuteen liittyviä lisämenoja sekä ener-
giahintojen kallistumisesta eniten kärsivien ko-
titalouksien tukemista. Olen samaa mieltä siitä, 
että tukitoimet on kohdistettava ennen kaikkea 

eniten kärsineisiin kotitalouksiin. Jo viime syk-
syn budjettiriihessä kävi kuitenkin ilmi, ettei 
valtion työkalupakissa ole energiakriisiin täy-
dellisesti sopivia välineitä. Byrokratian ja tosi-
elämän muodostamat rajoitteet estivät ekono-
mistien oppikirjojen noudattamisen.

Nähdäkseni Venäjän hyökkäyksen vaiku-
tuksista koituneet julkisen talouden lisämenot 
ovat olleet perusteltuja. Esimerkiksi monet ta-
valliset, sähkölämmitteisissä pientaloissa asu-
vat asuntovelalliset perheet ovat kovassa pin-
teessä kasvavien sähkölaskujen ja lainakorko-
jen kanssa. Vaikka hallitus on tehnyt tuntuvia 
tukitoimia, ovat Suomen finanssipoliittiset 
kriisitoimet kertaluonteisia ja EU-maiden pie-
nimpien joukossa.

****

Lopuksi lyhyesti ilmastopolitiikasta, jota ar-
viointineuvostokin ansiokkaasti käsittelee. On 
selvää, että tarvitsemme nopean siirtymän il-
maston kannalta kestävään tuotantoon ja elämi-
seen. Fossiilisen energian käytöstä pitää siirtyä 
puhtaisiin ja uusiutuviin energialähteisiin. Ja 
kuten arviointineuvostokin korostaa, siirtymän 
pitää olla reilu. Sosiaalinen kestävyys ja kustan-
nusten kohdentuminen on otettava huomioon. 
Myös alueellinen oikeudenmukaisuus on huo-
mioitava. Liikenteen päästöjen on tultava alas, 
mutta pitkien etäisyyksien Suomessa muutok-
sen on oltava kohtuullinen. Esimerkiksi työssä-
käynnin kannusteiden pitää säilyä.

Oikea tasapaino ilmaston, talouden ja sosi-
aalisen kestävyyden välillä varmasti löydetään. 
Kun siirtymä tehdään kustannustehokkailla oh-
jauskeinoilla, se on myös julkisen talouden kan-
nalta kestävä. □
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