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Finanssipolitiikan valvonnan huomioita 
päättyvästä vaalikaudesta: Korona, sodan 
heijastevaikutukset ja väljäksi jäänyt 
finanssipolitiikka heikensivät velkakestävyyttä 

Arto Kokkinen, Matthias Strifler ja Sini Salmi

Tämä artikkeli perustuu joulukuussa 2022 julkaistuun Valtiontalouden tarkastusviraston Finanssipolitiikan 
valvonnan (FV) ja tarkastuksen vaalikausiraporttiin. Finanssipolitiikan valvonta antaa kaksi kertaa vuodessa 
arvion hallituksen finanssipolitiikasta. Tämä perustuu kotimaisessa finanssipoliittisessa laissa ja EU-lainsäädän-
nössä Valtiontalouden tarkastusvirastolle säädettyyn asemaan ja sen tehtäviin kansallisena riippumattomana 
finanssipolitiikan valvontaelimenä (Independent Fiscal Institution). Vaalikauden lopussa finanssipolitiikan 
valvonnan ja tarkastuksen havainnot julkisen talouden hoidosta koostetaan vaalikausiraportiksi. Tässä artikke-
lissa tuodaan esiin uusimman raportin arviot vastasyklisen finanssipolitiikan onnistumisesta, heikentyneestä 
julkisen talouden velkakestävyydestä sekä hallituksen sopiman valtion menojen kehyssäännön noudattamisesta. 

kohdentamista. Lisäksi finanssipolitiikan 
koordinointi EU:n tasolla, mukaan lukien 
EU:n koronan jälkeinen elpymispaketti, ovat 
luoneet omia ajoituksellisia haasteitaan.  

Vaalikauden alussa vuonna 2019 suhdanneti-
la oli vielä melko vakaa ja edellisten vuosien kor-
keasuhdanne pikkuhiljaa päättymässä. Kor kea-
suhdanteen ansiosta julkisyhteisöjen EDP-velka 
suhteutettuna BKT:hen oli ehtinyt laskea tilapäi-
sesti 60 % viitearvon alapuolelle, muttei siinä 

Osuva ja ajantasainen tieto suhdannetilantees-
ta on keskeisessä roolissa – ja jopa edellytys – 
sopivasti mitoitetun finanssipolitiikan toteu-
tuk   selle.1 Suhdannevaihtelu on ollut vaalikau-
della 2019–2023 poikkeuksellisen voimakasta 
ja nopeaa sekä käytännössä osin mahdotonta 
ennakoida. Voimakas vaihtelu sekä kriisien eri-
tyiset luonteet ovat monimutkaistaneet finans-
sipolitiikan mitoitusta suhteessa suhdantee-
seen (ks. alla) ja finanssipoliittisten toimien 

1 Ajantasaisten suhdannetietojen tärkeydestä ks. myös 
Kokkinen ja Wouters (2016).
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määrin, etteikö viitearvoa olisi ylitetty uuden 
taantuman kohdatessa.2 Julkis yhteisöjen velka 
oli rakenteellisesti kasvu-uralla, ja hallitusohjel-
man tavoite oli tasapainottaa julkista taloutta ja 
vahvistaa sen keskipitkän aikavälin kestävyyttä 
niin, että julkisyhteisöjen velka suhteessa 
BKT:hen olisi jäänyt 60 % viitearvon alapuolel-
le. Tämä tavoiteasetelma jäi pandemian jalkoi-
hin.

1  Finanssipolitiikka reagoi 
koronaan onnistuneesti – sen 
jälkeen finanssipolitiikan 
mitoitus jäi liian väljäksi

Alkukeväällä 2020 maailmassa levisi koronavi-
rus, johon vastatiin Suomessa ja monessa muis-
sa maissa laajoin talouden sulkutoimin. Koetun 
epävarmuuden ja sulkutoimien johdosta ihmis-
ten ja kuluttajien käyttäytyminen muuttui äkil-
lisesti ja aiheutti suhdanteeseen äkkijarrutuk-
sen. Samalla viruksen leviäminen aiheutti glo-
baaleihin tuotantoketjuihin katkoksia. Koro-
nakriisi aiheutti siis samalla sekä kysyntä- että 
tarjontasokin (Baqaee ja Farhi 2022). Finans-
sipolitiikka vastasi laajalla elvytyksellä ja tuki 
taloutta vastasyklisesti.       

Vuonna 2021 Suomi ja muut kansantaloudet 
kärsivät edelleen tuotantoketjujen ja tarjonnan 
häiriöistä, kun taas kuluttajat olivat jo ehtineet 
toipua sokista. Tarjonnan pullonkaulat ja ko-
ronavuodesta ihmisten liikkuvuuden rajoitus-
ten jäljiltä patoutunut kulutuskysyntä sekä sa-
maan aikaan jatkunut kansainvälinen julkisen 
talouden elvytys näyttävät vaikuttaneen kansan-

2  Rahoitustilinpidon menetelmämuutos kesällä 2022 nos-
ti julkisyhteisöjen EDP-velan määrää suhteutettuna 
BKT:hen 5,9 prosenttiyksikköä.

talouksien ja Suomen talouden nopeaan toipu-
miseen ja jopa ylikuumenemiseen. Koronan ai-
heuttama kysyntäsokki oli pitkittyneeseen tar-
jontasokkiin verrattuna nopeammin ohimene-
vä, ja siihen oli mahdollista vastata elvytyksellä. 
Tämä kiihdytti osaltaan inflaatiota, joka oli jo 
vuoden 2021 loppupuolella noin 3,5 %, ja tam-
mikuussa 2022 se oli 4,4 %. Inflaatio oli siis eh-
tinyt selvästi nostaa päätään yli keskuspankkien 
2 prosentin tavoitteen jo ennen Venäjän hyök-
käyssotaa ja sitä seurannutta energiakriisiä.       

Vuonna 2022 Venäjän hyökkäyssota Uk-
rainassa keskeytti lyhyen ja vahvan talouskas-
vun kauden ja toi jälleen huolen taantumasta. 
Venäjä alkoi käyttää yhä selkeämmin energian-
toimitusten pienentämistä ja lopulta lakkautta-
mista aseina EU-maita kohtaan. Energiasodan 
aiheuttama energiakriisi muodosti tarjontaso-
kin, ja yhdessä aiemmin mainittujen tarjonnan 
pullonkaulojen kanssa se johti inflaation koho-
amiseen uusiin, 1970-luvun kaltaisiin huomat-
tavan korkeisiin lukemiin vuonna 2022. Sota, 
epävarmuus ja korkea inflaatio painoivat kulut-
tajien luottamusta ja muodostivat lopulta uuden 
kysyntäsokin. Suh anne heikkeni ja huolenai-
heeksi tuli matalan tai negatiivisen kasvun ske-
naario yhdistettynä korkeaan inflaatioon. 
Nopea toipuminen ei näytä todennäköiseltä.       

Päättyvän vaalikauden sisään mahtuivat siis 
yksi korkean kasvun kausi sekä kaksi kriisiä, jot-
ka molemmat tulivat talouden ulkopuolelta, 
mutta joilla oli silti laajamittaisia vaikutuksia ta-
louteen. Suhdannevaihtelu oli voimakasta ja 
ajoin yllättävän nopeaa. Ajankohtaisen suhdan-
netilanteen tunnistaminen on ollut haastavaa, 
puhumattakaan finanssipolitiikan sopivasta mi-
toituksesta ja kohdentumisesta.       

Valtiontalouden tarkastusviraston finanssi-
politiikan valvontaraportissa seurataan Suo-
men suhdannetilaa pääosin kahdella eri mitta-
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rilla eli VTV:n finanssipolitiikan valvonnan 
(seuraavassa FV) lämpökartan (Strifler ja 
Kokkinen 2021a) avulla sekä Euroopan komis-
sion yhteisellä menetelmällä (EU-CAM) tuote-
tun tuotantokuilun avulla (Havik yms. 2014). 
Näiden mittareiden avulla arvioidaan myös, 
onko hallitus onnistunut toteuttamaan vas-
tasyklistä finanssipolitiikkaa.       

Suhdannetilan lämpökartta on Suomen ta-
louden suhdannetilaa värikoodien avulla ku-

vaava mittaristo, joka perustuu talouden tilaa 
kuvaaviin indikaattoreihin.3 Päinvastoin kuin 
tuotantokuilussa, joka lasketaan estimoidun 

3  Ks. Strifler ja Kokkinen (2021a). Lämpökartta perustuu 
Viron finanssipolitiikan valvontaelimen (Eelarvenõukogu) 
tekemään neljännesvuosittaiseen pohjaan. Leena Savolainen 
ja Jasmin Grünbaum ovat olleet eri vaiheissa mukana muok-
kaamassa lämpökarttaa Suomen olosuhteisiin sopivaksi. 

Kuvio 1. Yhdistelmäindikaattori kuukausitasolla sekä kuluvan ja ensi vuoden ennuste (katkoviival-
la). Ennusteen pohjana ovat lämpökartan tiedot sekä muut tilastotiedot, jotka on saatu käyttöön 
28.10.2022 mennessä.

Lähde: Tilastokeskus, Työ- ja Elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto, Euroopan komissio. Laskelmat ja ennusteet: 
Finanssipolitiikan valvonta.
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tuotantopotentiaalin ja toteutuneen (tai ennus-
tetun) BKT:n erotuksena, lämpökartta mittaa 
suoraan talouden toimeliaisuuden suhdanne-
vaihtelua. Lisäksi lämpökartta toimii kuukausi-
tasolla, kun taas EU-CAM:n tuotantokuilu toi-
mii vuositasolla. Lämpökartta tuottaa lähes re-
aaliaikaista tietoa suhdannetilanteesta ja antaa 
samalla päätöksentekijöille tietoa, joka tukee 
symmetrisen, vastasyklisen finanssipolitiikan 
toteuttamista. Lämpökartan vähäinen myöhem-
pi tarkentuminen tekee siitä hyvän lisävälineen 
suhdannetilanteen mittaamiseen, tuotantokui-
lun rinnalle.       

Lämpökartan mukainen kuukausitason yh-
distelmänindikaattori ennusteineen esitetään 
kuviossa 1.4 Verrattuna aiempiin vaalikausiin 
mittari osoittaa, että suhdannevaihtelu on kulu-
valla vaalikaudella ollut poikkeuksellisen voi-

4  FV:n lämpökartan ennuste nojautuu voimakkaasti mui-
den tahojen ennusteisiin. Näin finanssipolitiikan valvonta 
pyrkii varmistamaan, että se hyödyntää ennusteessa mahdol-
lisimman laajalti kyseisten tahojen ennusteosaamista, mikä 
tekee lämpökartan yhdistelmäindikaattorin ennusteesta niin 
neutraalin kuin mahdollista (Strifler ja Kokkinen 2021b)

Kuvio 2. Lämpökartan yhdistelmäindikaattori ja ennuste, sekä VM:n arvio tuotantokuilusta. Ennus-
teet vuosille 2022 ja 2023 (katkoviiva). 
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makasta ja nopeaa. Suhdanneindikaattorin 
käyttäytyminen ja sen ajoittuminen ovat hyvin 
sopusoinnussa yllä esitetyn suhdannekuvan 
kanssa. Kuluvan vaalikauden aikana VTV:n fi-
nanssipolitiikan valvonta on useasti kiinnittänyt 
huomiota nopeaan ja voimakkaaseen suhdanne-
vaihteluun. Jo vuoden 2021 keväällä toimme 
esiin talouden nopean toipumisen koronakuo-
pasta ja varoitimme myötäsyklisen finanssipoli-
tiikan riskistä.       

Kun yhdistelmäindikaattori aggregoidaan 
vuositasolle, se osoittaa korkeasuhdanteen vallin-
neen vuosina 2021–2022 (kuvio 2). Nykyään täl-
lainen käsitys saa enemmän ja enemmän tukea 
myös muilta suhdannetilan mittareilta (esim. 
Sariola ja Pönkä 2021, Orjasniemi ja Kuusela 
2021). Kesästä 2022 lähtien julkaistut eri tahojen 
kuten IMF:n ja Suomen Pankin arviot tuotanto-
kuilusta kertovat niin ikään koronakriisin jälkei-
sestä korkeasuhdanteesta, joka alkoi viimeistään 

Kuvio 3. Finanssipolitiikan mitoitus suhteessa suhdanteeseen: tuotantokuilulla ja lämpökartan suh-
danneindikaattorin perusteella laskettu rakenteellinen perusjäämä peilattuna tuotantokuilun ja läm-
pökartan suhdanneindikaattorin mukaiseen suhdanteeseen vuosina 2017–2023. Arviot vuosille 2022 
ja 2023 perustuvat ennusteisiin.
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vuonna 2022 (IMF 2022; SP 2022). FV:n rapor-
tissa osoitetaan lisäksi, että vuoden 2019 toisen 
neljänneksen tuotannon taso saavutettiin vuo-
den 2021 toisella neljänneksellä. Myös Hodrick-
Prescott-suotimen mukainen BKT:n trendi (HP-
trendi) saavutettiin toisen ja kolmannen neljän-
neksen välissä vuonna 2021.    

 Sen sijaan EU:n yhteisellä tuotantofunktio-
menetelmällä arvioitu kuva suhdannetilantees-
ta poikkeaa yhdistelmäindikaattorista vuosina 
2021–2022. Kuviosta 2 nähdään, että lämpökar-
tan yhdistelmäindikaattori ja tuotantokuilun ar-
vio liikkuvat suurelta osin yhtenäisesti vuoteen 
2020 saakka. Sen jälkeen menetelmät antavat 
toisistaan poikkeavan tilannekuvan suhdanteen 
kehityksestä. Kun yhdistelmäindikaattori viit-
taa talouden nopean toipumiseen vuonna 2021 
ja nopeaan heikentymiseen vuonna 2022, tuo-
tantofunktiomenetelmän mukaan talous olisi 
elpynyt maltillisesti vuonna 2021 ja pysynyt ko-
ronan jälkeen yhtäjaksoisesti tuotantopotenti-
aalin alapuolella.

Mittareiden toisistaan poikkeava käsitys 
suhdannetilanteesta heijastuu suoraan siihen, 
missä määrin tehty finanssipolitiikka voidaan 
katsoa suhdannetilanteeseen nähden mitoituk-
seltaan sopivaksi. Raportissaan Finanssi poli-
tiikan valvonta arvioi finanssipolitiikan mitoi-
tusta sekä finanssipolitiikan tason että finanssi-
politiikan impulssin avulla (EFB 2021). Tässä 
artikkelissa keskitytään finanssipolitiikan ta-
soon, jota mitataan suhdannekorjatulla raken-
teellisella perusjäämällä peilaten sitä suhdanne-
tilanteeseen (kuvio 3). Perusjäämän ennuste on 
valtiovarainministeriön laatima (VM 2022), ja 
suhdannekorjaus on tehty EU:n yhteisen mene-
telmän avulla tuotetun tuotantokuilun sekä yh-
distelmäindikaattorin kanssa. Tarkastelussa ku-
vataan, onko hallituksen harjoittama päätöspe-

räinen finanssipolitiikka toiminut tasoltaan 
suhdanteita tasaavasti eli vastasyklisesti.

Kuvion 3 pystyakselilla tarkastellaan päätös-
peräisen finanssipolitiikan tasoa vuosina 2019–
2022 rakenteellisen perusjäämän avulla, ja vaa-
ka-akselilla kuvataan sekä tuotantokuilun että 
lämpökartan yhdistelmäindikaattorin arviot 
suhdannetilanteesta. Jos havaittu piste on neli-
kentän koillis- tai lounasosassa, finanssipolitii-
kan taso on vastasyklinen. Jos se on luode- tai 
kaakkoisosassa, finanssipolitiikan taso on myö-
täsyklinen. Vuoden 2020 osalta molempien mit-
tareiden lopputulos on varsin yhtenevä: elvytys 
koronakuopassa oli vastasyklistä. Tämän jäl-
keen havainnot erkaantuvat. Tuotantokuilun 
avulla suhdannekorjatun perusjäämän mukaan 
finanssipolitiikka olisi ollut myös vuosina 2021–
2022 vastasyklisesti elvyttävää eli hyvin mitoi-
tettua.5 Sen sijaan yhdistelmäindikaattorin 
avulla suhdannekorjatun perusjäämän mukaan 
finanssipolitiikka on ollut vuosina 2021–2022 
myötäsyklisesti elvyttävää. 

FV on useaan otteeseen kiinnittänyt huomi-
ota siihen, että myötäsyklinen elvytys on toden-
näköisesti edistänyt suhdanteiden jyrkentymistä 
ja talouden ylikuumentumista, työvoiman yliky-

5  VM on huomauttanut, että FV:n indikaattorin arvio suh-
danteesta perustuu lokakuun 2022 lopun tietoihin, kun taas 
arvio tuotantokuilusta (ja perusjäämästä) perustuu loppuke-
sän arvioon taloustilanteesta, ja tämä voi vaikuttaa raportis-
sa esiin tuotuihin eroihin suhdannekorjatuissa perusjäämis-
sä. On hyvin mahdollista, että tuotantokuilun arviot tarken-
tuvat jatkossa yhdistelmäindikaattoriin päin. Näin on jo 
aiemmin tapahtunut. Lisäksi FV:n johtopäätökseen finans-
sipolitiikan väljyydestä 2021–2022 VM on todennut, että 
väljyyteen voi osaltaan vaikuttaa se, että päätösperäisen fi-
nanssipolitiikan ajoittaminen on vaikeaa. Lisäksi päätetty-
jen hankkeiden aloittaminen voi olla esimerkiksi investoin-
tien suhteen hidasta, jolloin suhdannetilanne on ehtinyt jo 
muuttua niiden alkaessa.
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synnän voimistumista ja inflaation kiihtymistä. 
Aiemmissa raporteissa varoitettiin myös siitä, 
että talouden noususuhdanteessa myötäsykli-
sesti elvyttävällä finanssipolitiikalla ei myös-
kään onnistuta keräämään puskureita huonom-
pia aikoja varten.6 Suhdannetta tukevien elvyt-
tävien toimien katsottiin kuitenkin syksyn 2021 
FV:n raportissa olleen jokseenkin perusteltuja 
sen varmistamiseksi, ettei koronan jälkeisiä el-
vyttäviä toimia lopetettaisi liian aikaisin. Lisäksi 
EU-yhteistyössä oli sovittu yhteisestä elvyttäväs-
tä talouspolitiikasta.       

Kun tarkastellaan asiaa nyt jälkikäteen, huo-
let vuoden 2021 myötäsyklisestä finanssipolitii-
kasta olivat perusteltuja. Sekä kansainvälisesti 
(USA, Kiina, EU) että kotimaassa liian pitkään 
koronan jälkeen voimakkaan elvyttävänä har-
joitettu finanssipolitiikka näyttää osaltaan kuu-
mentaneen yhdessä tarjontahäiriöiden kanssa 
taloutta ja vaikuttaneen osaltaan inflaation ko-
hoamiseen keskuspankkien kahden prosentin 
tavoitteen yläpuolelle jo syksyllä 2021. Tähän 
päälle keväällä 2022 tulleet Venäjän hyökkäys-
sota ja siihen liittyvä energiakriisi ovat kiihdyt-
täneet inflaation viimeksi 1970-luvulla nähtyi-
hin lukemiin. Inflaation pitkittymistä hillitään 
tällä hetkellä keskuspankkien korkojen nostoil-
la, jotka voivat jäähdyttää taloudet yhdessä so-
dan ja energiakriisin kanssa taantumaan asti. 
Talouden suhdannevaihtelut eivät siis ole pie-
nentyneet, vaan näyttävät lisääntyneen. Makro-
taloustieteen oppikirjoissa varoitetaan tällaisis-
ta myötäsyklisistä kehityskuluista (ks. esim. 
Blanchard et al. 2021).       

Koronan jälkeen vuoden 2021 julkisyhteisö-
jen velka suhteutettuna BKT:hen oli Tilasto-
keskuksen mukaan 72,4 %, mikä on 7,5 pro-

6  Ks. esim. Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2021 K 
22/2021 vp.

senttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019. 
Suomi kuuluu nyt niiden maiden joukkoon, jot-
ka ovat selvästi EU:n vakaus- ja kasvusopimuk-
sen 60 % velan viitearvon yläpuolella. Nyt on 
entistä enemmän syytä miettiä, onko meillä riit-
tävästi puskureita mahdollisen uuden taantu-
man varalle. 

2  Julkista taloutta tulee vahvistaa 
meno- ja tulopäätöksin, samalla 
tulevaisuuden kasvun 
edellytykset huomioiden

Julkisen talouden velkakestävyydellä tarkoite-
taan tässä artikkelissa sitä, että valtio ja muut 
julkisyhteisöt saavat rahoitusmarkkinoilta halu-
tessaan lainaa ilman kohtuutonta korkoa. 
Euroopan Unionin jäsenmaille ennen yhteisen 
rahaliiton perustamista kehitetyt julkisen talou-
den säännöt pyrkivät varmistamaan tällaisen 
velkakestävyyden jäsenmaiden julkisille talouk-
sille. Julkisen talouden on oltava tulojen ja me-
nojen ja niiden kehitysnäkymien osalta siinä 
kunnossa, että markkinatoimijat uskovat valtion 
(tai muun julkisyhteisöjen institutionaalisen yk-
sikön) takaisinmaksukykyyn. Tällöin markki-
natoimijat uskaltavat ostaa kyseisen valtion tar-
joamia velkapapereita.       

Suurin osa julkisyhteisöjen velasta on valtion 
velkaa, jota valtio saa rahoitusmarkkinoilta 
myymällä velkapapereitaan. Näin ollen markki-
natoimijat päättävät ostavatko ne (ja millä kor-
kotuotolla) valtion velkapapereita tarjotulla 
juoksuajalla. Valtio maksaa lainan velkakirjan 
haltijalle korot ja juoksuajan päättyessä velka-
kirjan nimellisarvon. Jos valtion velkaa ei pie-
nennetä, valtio myy uuden, vastaavansuuruisen 
joukkovelkakirjan markkinoilla eli kuittaa 
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päättyvän juoksuajan velkakirjan uudella velal-
la. Toinen vaihtoehto on maksaa vanhan velka-
kirjan laina (plus korot) säästämällä muista me-
noista tai myymällä rahoitusomaisuutta (tai vai-
keammin rahaksi muutettavaa muuta omai-
suutta).7    

Käytännössä valtioilla on aina jonkin verran 
velkaa ja usein edellisen velkapaperin juoksu-
ajan loppuessa valtio myy uuden velkapaperin, 
jolla valtio kuittaa erääntyvän lainan plus korot 
velkakirjan haltijalle. Ongelmaksi muodostuu 
tilanne, jossa valtiolle on kertynyt lainaa niin 
paljon (ja/tai tulojen ja menojen epätasapaino 
tulevaisuuden näkymineen on niin suuri), että 
markkinatoimijat epäilevät valtion kykyä mak-
saa velka takaisin. Tässä tilanteessa valtio ei saa-
kaan tarjoamaansa velkakirjaa myydyksi, aina-
kaan järkevällä tuottovaatimuksella. Tällöin 
joudutaan varsin hankalaan tilanteeseen, sillä 
valtion (tai muun julkisyhteisön yksikön) olisi 
välittömästi sopeutettava menojaan (tai myytävä 
rahoitus- tai muuta omaisuuttaan) vastaavalla 
summalla. Samaan aikaan valtion (ja kuntien) 
työntekijöiden palkat ja muut lakisääteiset me-
not olisi kuitenkin pakko maksaa. Tämä tilanne 
havainnollistaa sen, että varsinkaan palvelutuo-
tantoa ja pakollisia lakisääteisiä menoja ei soisi 
rahoitettavan velkarahalla. Parasta olisi rahoit-
taa nämä verotuloilla niin pitkälle kuin mahdol-
lista.    

FV:n vuosien 2019–2022 vaalikausiraportin 
mukaan Suomen julkisen talouden velkakestä-
vyyttä on syytä vahvistaa. Tämä tarkoittaa ensin-
näkin sitä, että velan kasvu suhteessa BKT:hen 
olisi saatava hallintaan, jotta ei päädyttäisi niin 

7  Käytännössä rahoitusvaroihin kuuluva kassa tuo jonkin 
verran pelivaraa uuden lainan ottamisen ajankohtaan. Tällä 
puskurilla on kuitenkin rajansa eikä valtionkaan kannata 
ylläpitää ylisuurta kassaa.

suureen velkataakkaan suhteessa BKT:hen, että 
markkinatoimijoiden usko valtion kykyyn mak-
saa velka korkoineen takaisin alkaisi horjua. 
Toiseksi velkakestävyyden vahvistamisella viita-
taan tässä myös siihen, että julkisen talouden tu-
lojen ja menojen olisi ilman lisävelkaa oltava 
mahdollisimman lähellä tasapainoa, eikä julki-
sen talouden palvelumenoja ja muita juoksevia 
lakisääteisiä menoja rahoitettaisi velkarahalla nyt 
eikä tulevaisuudessa. Kolmanneksi menojen hil-
litsemisen lisäksi on syytä pitää huolta tuloista ja 
tulojen tulevaisuuden näkymistä. Julkisen talou-
den tuloista (53 % suhteessa BKT:hen) suuri osa 
(43 %) saadaan BKT:hen kuuluvista eristä kerät-
tävistä verotuloista. Tämä osoittaa sen, että julki-
sen talouden velkakestävyydestä huolehdittaessa 
on syytä huolehtia myös pitkän ajan potentiaali-
sen BKT:n kasvusta.    

Yllä kuvatut vaalikaudella 2019–2022 
Suomea kohdanneet kriisit ja reaktiot niihin 
ovat lisänneet julkista velkaa. Julkinen talous 
tuki koko kansantalouden ja yksityisten toimi-
joiden selviämistä koronan ja sen aiheuttamien 
poikkeuksellisten toimien aikana. Venäjän aloi-
tettua hyökkäyssodan Ukrainassa julkinen ta-
lous panosti lisäresursseja puolustukseen ja ra-
jaturvallisuuteen.    

Julkisen velan suhde bruttokansantuottee-
seen kasvoi ajanjakson 2020–2021 aikana mer-
kittävästi, vaikka kuitenkin hieman EU-maiden 
keskiarvoa vähemmän. Vuosina 2022–2023 vel-
kasuhteet näyttävät ennusteissa pääasiassa las-
kevan kohonneen inflaation vuoksi: koska in-
flaatio nostaa nimellistä bruttokansantuotetta, 
se lähtökohtaisesti alentaa velkasuhteita.8 
Vaalikauden lopulla, Eurostatin tietojen mu-
kaan puolivälissä vuotta 2022 Suomen julkisen 

8  Tarkemmat vaikutukset riippuvat muun muassa inflaati-
on kohdentumisesta julkisiin menoihin ja tuloihin. 
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talouden velkasuhde on 71,6 prosenttia, EU-
maiden ja euroalueen keskiarvojen ollessa 86,4 
ja 94,2 prosenttia.    

Suomi sijoittuu neljänneksitoista jäsenmai-
den julkisen talouden velkasuhdevertailussa eli 
EU:n keskijoukkoon. Kuuden velkaantuneim-
man jäsenmaan velkasuhteiden keskiarvo on 
132,2 %. Toisaalta Suomea pienemmän velka-
suhteen maita on kuitenkin kolmetoista. Näiden 
joukossa ovat perinteisen vertailujoukkomme 
muut Pohjoismaat (Ruotsin velkasuhde 33,4 % 
ja Tanskan 31,7 %, EU:n ulkopuolella Norjan 
36,4 %). Suomea ei näin ollen voi kutsua erityi-
sen suuren tai pienen velkasuhteen maaksi EU-
vertailussa. Muista Pohjoismaista Suomi on joka 
tapauksessa jäänyt jälkeen, ja niihin verrattuna 
Suomessa finanssipolitiikan liikkumavara on 
pienempi ja velkakestävyys heikompi uusien 
kriisien kohdatessa.    

Poikkeuksellisen nollakorkojakson jälkeen 
valtionlainojen korot kääntyivät selvään nou-
suun vuoden 2022 alussa. Sekä inflaatio että si-
tä seuranneet Euroopan keskuspankin ohjaus-
korkojen nostot ovat olleet vuosina 2021 ja 2022 
aiempia arvioita korkeampia. Valtion korkome-
nojen ennusteita onkin rukattu ylöspäin. 
Keväällä 2022 valtiovarainministeriö esitti arvi-
on, jonka mukaan valtion korkomenot kasvaisi-
vat reilulla puolella miljardilla eurolla vuonna 
2024 perusennusteeseen verrattuna, jos yleinen 
korkotaso nousee yhdellä prosenttiyksiköllä. 
Syksyn 2022 ennusteessa ministeriö arvioi val-
tion korkomenoiksi jo 2,0 miljardia euroa vuo-
delle 2024. Joulukuussa 2022 julkaistussa talven 
ennusteessa ministeriö ennustaa korkomenojen 
kohoavan lähes 4 miljardiin euroon vuonna 
2027.    

Julkisen talouden velkakestävyyden kannal-
ta on syytä huomata nettovelan (/nettorahoitus-

varallisuuden) ja bruttovelan välinen ero.9 
Netto velka huomioi rahoitusvarojen myynnin 
palvelutuotannon, tulonsiirtojen ja avustusten 
rahoittamiseksi: tällöin nettovelka kasvaa, vaik-
ka bruttovelka pysyy ennallaan. Toisaalta rahoi-
tusomaisuuden (kuten osinkoa tuottavien osak-
keiden) hankinta velalla lisää bruttovelkaa, 
vaikka nettovelka (/nettorahoitusvarallisuus) ei 
kasva.    

Bruttovelkaa heilauttelevat tilastointimuu-
tokset eivät välttämättä koske nettovelkaindi-
kaattoria. Esimerkiksi kesällä 2022 Tilastokeskus 
muutti vuokra-asuntojen ja asumisoikeustalojen 
korkotukilainojen tilastointia, jonka seuraukse-
na bruttovelka kasvoi. Muutos ei kuitenkaan 
vaikuta nettovelkaindikaattoriin, koska sen yh-
teydessä velkojen vastineeksi julkiselle taloudel-
le siirtyi vastaava määrä varallisuutta. EU:n jä-
senmaiden riippumattomat finanssipolitiikan 
valvojat (EU Independent Fiscal Institutions) 
ovat esittäneet nettovelan seuraamista EU:n fi-
nanssipolitiikan ohjauskehikon välineenä.10

Velan kertymistä kannattaa siis seurata myös 
suhteessa rahoitusvaroihin, jotka ovat likvidiy-
tensä vuoksi käytettävissä velan lyhentämiseksi. 
Kokonaisuutena julkisyhteisöjen nettorahoitus-
varallisuus – rahoitusvarojen ja velkojen erotus 
– parani vaalikaudella työeläkerahastojen kas-
vun avulla. Valtiontalouden nettorahoitusvaral-
lisuus sen sijaan pieneni velkaantumisesta joh-
tuen, vaikka valtion rahoitusvarallisuuden kas-
vu on vaimentanut nettorahoitusvarallisuuden 
heikentymistä. Paikallishallinnon ja muiden so-

9  Nettovelka viittaa kansantalouden rahoitustilinpidon 
velan ja rahoitusvarojen erotukseen, nettorahoitusvarat ra-
hoitusvarojen ja velan erotukseen.

10  Kokkinen ja Strifler (2021) pohtivat eri velkamittareiden 
käyttöä.  
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siaaliturvarahastojen nettorahoitusvarallisuus 
pysyi suunnilleen tasapainossa.    

Eläkerahastot ja niiden koon kehitys ovat 
olennaisia eläkejärjestelmän ja koko julkisen ta-
louden kestävyyden kannalta, sillä rahastojen 
vastinparina on tulevaisuudessa maksettavaksi 
tuleva eläkevastuu. Muihin julkisen talouden 
menoihin, kuten palvelutuotannon kuluihin tu-
lonsiirtoihin ja avustuksiin työeläkelaitosten 
vuosittaista ylijäämää tai kertyneitä varoja ei voi 
käyttää. Tässä mielessä eläkerahastoihin kerty-
nyt rahoitusvarallisuus ei toimi julkisen talou-
den puskurina samalla tavoin kuin esimerkiksi 
valtion ja paikallishallinnon likvidoitavissa ole-
va rahoitusvarallisuus.    

FV:n vaalikausiraportti kiinnittää huomiota 
myös valtiontakauksiin ja ehdollisiin vastuisiin, 
joihin liittyvät riskit ovat kasvaneet jo pitkään. 
Riskit kasvoivat myös tämän vaalikauden kriisi-
en myötä. Valtion kokonaisriskiä on syytä rajoit-
taa ja riskien raportoinnissa tulee parantaa ko-
konaisriskiaseman analyysia. Vientitakausten 
pidemmän ajan kasvun lisäksi vaalikaudella 
Suomen valtion vastuut kasvoivat EU:n yhteisen 
elpymisvälineen (RRF) myötä. Jäsenmaiden 
hyödynnettävissä oleva avustusmuotoinen 
osuus on suuruudeltaan 390 miljardia euroa. 
Sitä voidaan pitää jäsenmaille varmasti toteutu-
vana vastuuna. 

Hallitus pystyi vaalikaudella toteuttamaan 
myös julkisen talouden kestävyyttä parantavia 
uudistuksia. Vaalikaudella toteutetun sosiaali- 
ja terveysuudistuksen pitkän aikavälin vaiku-
tukset julkisiin menoihin ovat kuitenkin huo-
mattavan epävarmoja. Lisäksi hallituksen työl-
listämistoimenpiteet jäivät keväällä 2021 laadi-
tussa kestävyystiekartassa asetetuista tavoitteis-
ta. Työllisyystoimien julkisen talouden vaiku-
tusten mittaluokaksi oli arvioitu 1–2 miljardia 
euroa. FV:n laskelmien mukaan toimenpiteiden 

vaikutukset julkiseen talouteen jäivät kauas ta-
voitteesta, noin -130 - +380 miljoonaan euroon, 
vaikka hallitus toteutti merkittäviä työllistämis-
toimenpiteitä, kuten ansiosidonnaisen työttö-
myysturvan lisäpäiväoikeuden poistamisen. 
Tästä huolimatta hallituksen asettama tavoite 
75 prosentin työllisyysasteelle saavutettiin 
vuonna 2022, kun huomioidaan tilastoinnin 
muutokset. 

Hallitus laati vuonna 2020 kestävyystiekar-
tan, jonka avulla pyritään vähentämään julkisen 
velan kasvua suhteessa BKT:hen. Tiekartan si-
sältöä laajennettiin sisällyttämällä siihen herk-
kyysanalyysit vuonna 2021, mutta toteutus jäi 
vajaaksi eikä tiekartan vuonna 2022 julkaistu 
versio sisältänyt ajantasaista taloudellista tilan-
nekuvaa. 

Menojen hillitsemisen lisäksi on syytä huo-
lehtia julkisen talouden tuloista. Tulot nojaavat 
pitkälti pitkän ajan talouskasvuun. Suomi koh-
taa väestörakenteesta ja nuorten koulutustason 
nousun pysähtymisestä johtuen merkittäviä 
haasteita talouden pitkän aikavälin kasvunäky-
missä. Väestörakenteen epäsuotuisa kehitys ai-
heuttaa väestön nopean ikääntymisen tulevina 
vuosikymmeninä. Kansainvälisissä tarkasteluis-
sa usein käytettävä työikäisten 15–74-vuotiai-
den väestön määrä kääntyi laskuun 2020-luvun 
alussa. Suomessa paljon seuratun työikäisen 
15–64-vuotiaan väestön väheneminen alkoi jo 
2010-luvun alussa suurten ikäluokkien siirryt-
tyä eläkkeelle. 

Väestöennusteiden mukaan väestön ikään-
tyminen ja työikäisten määrän väheneminen jat-
kuu, sillä työikään tulevat uudet ikäpolvet ovat 
jatkuvasti pienempiä kuin eläkkeelle siirtyvät 
ikäluokat. Tähän saakka työikään tulleet nuor-
ten ikäluokat ovat kuitenkin olleet paremmin 
koulutettuja kuin eläkkeelle siirtyvät, ja tästä 
johtuen kansantalouden käytettävissä oleva 
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16–74-vuotiaiden inhimillinen pääoma on kas-
vanut. Tilanne on kuitenkin huonontumassa 
nopeasti. 

Korkeimmin koulutetuksi ikäluokaksi on 
jäänyt 1975 syntyneet, ja he täyttävät 48 vuotta 
tänä vuonna. Olemme pian tilanteessa, jossa 
suuremmat eläkkeelle siirtyvät ikäluokat ovat 
yhtä koulutettuja kuin työikään tulevat uudet 
pienet ikäluokat. Tällöin sekä työikäisten 
16–74-vuotiaiden määrästä että heidän koulu-
tustasostaan muodostuva inhimillisen pääoman 
kanta laskee. 

Koulutustason lasku näkyy myös kansainvä-
lisessä vertailussa. Suomi on pudonnut korkea-
asteen tutkinnon suorittaneiden 25–34-vuotiai-
den osuudessa ikäluokasta OECD:n keskitason 
alapuolelle. Tilasto keskuksen väestön koulutus-
rakenne -tilaston mukaan 36,6 prosenttia 
25–34-vuotiaista oli suorittanut korkea-asteen 
tutkinnon vuonna 2020. Johtavissa maissa kor-
kea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden 
raportoidaan olevan 65–69 prosenttia.11 

Kokkinen (2012) on tutkinut koulutetun 
työikäisen väestön – toisin sanoen kansanta-
louden käytettävissä olevan inhimillisen pää-
oman – yhteyttä pitkän ajan talouskasvuun 
Suomessa. Koulutuksen avulla hankittua inhi-
millistä pääomaa on mitattu kansantalouden 
tilinpidon järjestelmän sisällä samaan tapaan 

11 OECD, Education at a Glance 2022, linkki ao. liitetauluk-
koon https://stat.link/zke5wq, luettu 6.2.2022. Taulukossa 
esitetty vuodelle 2021 Suomessa 25–34-vuotiaista korkea-
koulututkinnon suorittaneiden osuudeksi 40 prosenttia. 
Luku perustuu työvoimatutkimuksen otostiedusteluun. Ja-
panissa, Kanadassa ja Etelä-Koreassa vastaaviksi osuuksiksi 
raportoidaan 65, 66 ja 69 prosenttia. Ks. myös Kalenius, A. 
(2022). Koulutustasovertailu työvoimatutkimuksen uudis-
tuttua. Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyyse-
jä 2022:1 I KOULUTUS.

kuin kiinteää pääomaa mitataan.12 Tämä lähes-
tymistapa on looginen, sillä makrotalouden 
kasvuteorioiden muut perusmuuttujat (Y eli 
BKT, K eli kiinteä pääoma ja L eli työpanos) 
mitataan samassa kansainvälisen standardin 
(SNA 2008) mukaisessa kansantalouden tilin-
pidon järjestelmässä. Inhi millisellä pääomalla 
osoittautui olevan pitkän ajan riippuvuussuh-
de (yhteisintegraatiorelaatio) sekä BKT:n että 
kiinteän pääoman kanssa.

Kokkinen, Obstbaum ja Mäki-Fränti (2021) 
ja Mäki-Fränti, Kokkinen ja Obstbaum (2021) 
ovat puolestaan ennustaneet edellä esitetyn 
tarkastelun mukaisesti koulutetun työikäisen 
(15–74-v.) väestön kehitystä koulutusluokittain 
vuosina 2000–2070 ja käyttäneet inhimillisen 
pääoman ennustetta pitkän ajan talouskasvun 
ennustamisessa. Muuttumattoman politiikan 
painelaskelman mukaan inhimillinen pääoma 
kasvaa vielä 2030-luvun ajan mutta alkaa 
2040-luvun puolivälissä pienentyä. FV:n vaali-
kausiraporttia varten päivitetyn laskelman mu-
kaan inhimillinen pääoma pienenee 2040-lu-
vun loppupuolella noin -0,1 prosentin, 2050-lu-
vulla noin -0,3 prosentin ja 2060-luvulla noin 
-0,4 prosentin keskimääräisellä vuosivauhdilla 
(ks. kuvio 4).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt 
korkeakoulutus- ja tutkimus 2030-luvulle -vi-
siossa jo vuonna 2017 tavoitteeksi, että 50 pro-

12 Inhimillisen pääoman kasvua on mitattu mainituissa tut-
kimuksissa ja tässä päivitetyissä laskelmissa kansantalouden 
tilinpidon kehikossa käyttäen työikäisen väestön suorittamia 
tutkintoja koulutusasteittain. Eri aikoina suoritettuja tut-
kintoja painotetaan tutkintoon käytettyjen koulutuspalve-
lujen kulutusmenojen volyymilla. Opiskelijat käyttävät 
koulutuspalveluja välituotteina ja omaksuvat heihin itseen-
sä sitoutuvat tiedot ja taidot eli inhimillisen pääoman. Inhi-
millisen pääoman mittaamisesta kansantalouden tilinpidon 
järjestelmässä ks. Kokkinen (2012), s. 69–192.

https://stat.link/zke5wq
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senttia 25–34-vuotiaista olisi korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneita vuodesta 2030 alka-
en.13 Eduskunnan sivistysvaliokunta on puo-
lestaan todennut vuonna 2021 Valtioneuvoston 
koulutuspoliittisesta selonteosta antamassaan 
mietinnössä, että ”jo nykyisten ennakointitie-
tojen perusteella viimeistään vuonna 2040 ta-
voitteen tulisi olla, että jopa 70 % nuorista ai-
kuisista on suorittanut korkea-asteen tut-
kinnon”.14

FV:n raportissa analysoidaan yllä esitetyn 
muuttumattoman politiikan ennusteen lisäksi, 
miten ennuste muuttuisi edellä kuvattujen esi-
tysten myötä (ks. kuvio 4). Ensimmäisessä ske-
naariossa esitetään projektio inhimillisen pää-
oman kehityksestä vuosina 2000–2070, jos 
opetus- ja kulttuuriministeriön esittämä tavoi-
te toteutuisi. Nuorten koulutustason nosto si-
ten, että 50 prosenttia 25–34-vuotiaista olisi 
korkea-asteen tutkinnon suorittaneita vuodes-
ta 2030 alkaen parantaisi selvästi inhimillisen 
pääoman kasvua 2030-luvulla. Uusien koulu-
tettavien ikäluokkien pieneneminen kuitenkin 
jatkuu, minkä vuoksi inhimillinen pääoma 
kääntyisi lopulta kuitenkin laskuun 2040-lu-
vun loppupuolella, ja lasku jatkuisi 2050- ja 
2060-luvuilla. Vuonna 2070 inhimillisen pää-

13  Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle. Taustamuistio 
korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 visiotyölle, s. 22, 
24.10.2017. https://okm.fi/documents/1410845/4177242/
visio2030-taustamuistio.pdf/b370e5ec-66d3-44cb-acb9-
7 a c 4 3 1 8 c 4 9 c 7 / v i s i o 2 0 3 0 - t a u s t a m u i s t i o . p d f ? 
t=1508827794000. Luettu 6.2.2023. Tämä tavoite on esitet-
ty myöhemmin myös hallitusohjelmassa ja Valtioneuvoston 
koulutuspoliittisessa selonteossa.

14 Valiokunnan mietintö SiVM 19/2021 vp–VNS 1/2021 vp, 
s. 26.

oman taso olisi noin 5 prosenttia muuttumat-
toman politiikan tasoa korkeampi. 

Toisessa skenaariossa ruoditaan sivistysva-
liokunnan tavoitteen mukaista projektiota in-
himillisen pääoman kehityksestä vuosina 
2000–2070. Tässä skenaariossa 25–34-vuotiais-
ta 70 prosenttia olisi suorittanut korkea-asteen 
tutkinnon vuodesta 2040 alkaen. Tällä oletuk-
sella inhimillisen pääoman kehitysnäkymä pa-
ranee jo huomattavasti, erityisesti 2030- ja 
2040-luvuilla, ja inhimillisen pääoman vähene-
minen tapahtuu myöhemmin ja hitaammin. 
Inhimillisen pääoman taso vuonna 2070 nou-
see noin 10 prosenttia muuttumattoman poli-
tiikan tasoa korkeammaksi. Mikäli tähän ske-
naarioon yhdistettäisiin syntyvyyden lisäämi-
nen sekä koulutettujen henkilöiden työperäi-
nen maahanmuutto – ja vielä koulutushaluk-
kaine lapsineen – kansantalouden käytettävis-
sä olevan 16–74-vuotiaiden koulutetun työikäi-
sen väestön kehitys saataisiin oikenemaan. On 
toki selvää, että sekä koulutusasteen ja synty-
vyyden nosto että koulutettujen henkilöiden 
muuttaminen ja kotouttaminen Suomeen töi-
hin edellyttää määrätietoista työtä. Tämän li-
säksi koulutuspalvelujen tuottamisen tehok-
kuuteen ja uusien innovaatioiden käyttöönot-
toon on panostettava. 

Finanssipolitiikan valvonnan vaalikausira-
portti painottaa pitkäjänteistä suunnittelutyötä 
julkisen talouden kestävyyden vahvistamisek-
si. Suunnittelun on syytä perustua laajaan ja 
kokonaisvaltaiseen tietoperustaan sekä julki-
sen talouden menoista että tuloista. Hyvin-
vointi yhteiskunnan kantokyky edellyttää huo-
lenpitoa myös pitkän ajan talouskasvun edel-
lytyksistä kuten työikäisen väestön määrästä, 
työllisyydestä, tutkimus- ja kehitysinvestoin-
neista ja teknologisen kehityksen edellyttämäs-

https://okm.fi/documents/1410845/4177242/visio2030-taustamuistio.pdf/b370e5ec-66d3-44cb-acb9-7ac4318c49c7/visio2030-taustamuistio.pdf?t=1508827794000
https://okm.fi/documents/1410845/4177242/visio2030-taustamuistio.pdf/b370e5ec-66d3-44cb-acb9-7ac4318c49c7/visio2030-taustamuistio.pdf?t=1508827794000
https://okm.fi/documents/1410845/4177242/visio2030-taustamuistio.pdf/b370e5ec-66d3-44cb-acb9-7ac4318c49c7/visio2030-taustamuistio.pdf?t=1508827794000
https://okm.fi/documents/1410845/4177242/visio2030-taustamuistio.pdf/b370e5ec-66d3-44cb-acb9-7ac4318c49c7/visio2030-taustamuistio.pdf?t=1508827794000
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Kuvio 4. Kansantalouden käytössä oleva inhimillinen pääoma on kääntymässä laskuun 2040-luvun 
puolivälin paikkeilla (muuttumattoman politiikan skenaario). Kehitykseen voidaan kuitenkin vai-
kuttaa, kuviossa esimerkkeinä skenaariot 1 ja 2
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Lähteet: Finanssipolitiikan valvonnan laskelmat; Kokkinen, A., Obstbaum, M., ja Mäki-Fränti P. (2021); Kokkinen, A. (2012); 
Tilastokeskus.

tä työikäisten koulutustasosta. FV ehdottaa 
selkeän suunnitelman ja seurantamekanismin 
kehittämistä julkisen talouden kestävyyden 
varmistamiseksi. Pidemmän aikavälin velka-
kestävyystarkastelut tulisi kytkeä säädöspoh-
jaisesti julkisen talouden suunnitelmaan. 
Julkisen talouden vahvistamisen etenemisen 
seurantaa kannattaa toteuttaa julkisen talou-
den suunnitelman laadinnan ja eduskuntakä-
sittelyn yhteydessä. 

3  EU:n ja kansalliset 
finanssipoliittiset tavoitteet 
ovat joustaneet vaalikauden 
kriiseissä

Julkisen talouden kehitys on jäänyt kauaksi hal-
litusohjelman tavoitteista. Koronapandemia ja 
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ovat vaalikau-
den aikana leimanneet julkisen talouden kehi-
tystä ja muuttaneet sekä EU:n asettamia että 
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kansallisia finanssipolitiikan tavoitteita. 
Keväällä 2020 otettiin EU:n finanssipoliittisessa 
sääntelyssä käyttöön yleinen poikkeuslauseke, 
joka sallii poikkeaman julkista taloutta koske-
vista tavoitteista. Myös kansalliset julkisen ta-
louden tavoitteet jätettiin kokonaan asettamatta 
keväällä 2020, minkä jälkeen tavoitteet on ase-
tettu ennakoidun kehityksen mukaiseksi. 
Julkisen talouden tavoitteiden asettaminen on 
siten kevään 2020 jälkeen vastannut lainsäädän-
nön vaatimuksia, mutta tavoitteilla ei ole ollut 
julkista taloutta ohjaavaa vaikutusta. Sen sijaan 
kuntatalouden menorajoitteesta luovuttiin ko-
konaan vuonna 2022 sen jälkeen, kun menora-
joitetta oli ensin rikottu vuonna 2020 ja sen seu-
raaminen lopetettu vuonna 2021 asetuksen vas-
taisesti.    

Hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi 
julkisen talouden tasapaino vuonna 2023 nor-
maalin kansainvälisen talouden tilanteessa ja 
julkisen velkasuhteen pienentyminen. Nimel-
lisen jäämän kehitys on jäämässä reilusti tavoit-
teesta, ja kohonnut inflaatio vaikeuttaa velka-
suhdetavoitteen arviointia. Julkisyhteisöjen ni-
mellistä rahoitusjäämää koskeva tavoite olisi lä-
hellä toteutumista muiden sektoreiden paitsi 
valtionhallinnon osalta. Valtionhallinnon alijää-
män ennustetaan kääntyvän kasvuun vuodesta 
2023 esimerkiksi verotulojen kasvun hidastumi-
sen, valtionvelan korkomenojen, sähkönhinnan 
kompensaatioiden ja puolustusmenojen vuoksi. 
Työllisyysastetavoite on saavutettu vuonna 
2022, mutta lisätyöllisiä koskeva tavoite ei ole 
toteutumassa.    

Hallitusohjelmaan kirjattua kehystasoa ja 
kehyssääntöä ei ole noudatettu yhtenäkään 
vuonna hallituskauden aikana. Kuluva hallitus-
kausi on ollut tässä suhteessa hyvin poikkeuk-
sellinen, sillä vuodesta 2004 hallitukset ovat 

olennaisilta osin noudattaneet hallitusohjelman 
kirjauksia menokehyksestä. Poikkeuksellisia 
ovat tosin olleet myös hallituskaudelle osuneet 
kriisit eli koronapandemia ja Venäjän hyökkäys-
sota Ukrainassa. Näihin kriiseihin vastattiin 
pääasiassa menolisäyksin ja tinkimättä hallitus-
kauden muista tavoitteista. Esimerkiksi finans-
sikriisissä elvytystoimia tehtiin sekä veromuu-
toksilla että menolisäyksillä, joista osa sisältyi 
kehykseen ja osa tehtiin kehyksen ulkopuolisil-
la finanssisijoituksilla.

Kehysjärjestelmä on viimeisimpään vaali-
kauteen asti toiminut hyvin tarkoituksessaan pi-
tää hallitusohjelmassa valittu menotaso vakaana 
hallituskauden ajan, ja menojen taso on pysynyt 
suhteellisen vakaana myös yli hallituskausien. 
Seuraavalle hallitukselle siirtyy ensimmäistä 
kertaa jo valmiiksi uudelle tasolle kohonneet 
menot, vaikka hyvinvointialueiden vaikutusta ei 
edes huomioitaisi. Silti myös kuluvan hallitus-
kauden kokemusten perusteella voidaan todeta 
kehysjärjestelmän osittainkin käytettynä toimi-
van läpi erilaisten poikkeusolojen, sillä järjestel-
mää on mahdollista muokata hallituksen yhteis-
ymmärryksessä tehdyillä poliittisilla päätöksillä 
läpi vaalikauden. Vaikka tällaiseen joustavuu-
teen sisältyy riskejä, kuluneen hallituskauden 
perusteella voidaan todeta, ettei kehysjärjestel-
mä ole estänyt vastaamasta kriiseihin. Meno-
lisäyksistä on kyetty päättämään varsin lyhyessä 
ajassa tilanteissa, joissa menolisäyksiin on nähty 
hyvät perusteet ja saatu laaja poliittinen tuki. 
Myös finanssipolitiikan valvonta on pitänyt 
suurta osaa poikkeuksista perusteltuina.    

Menotason muutoksista huolimatta kehys-
järjestelmä on olemassaolollaan mahdollistanut 
menopäätösten seurannan läpi hallituskauden, 
ja kriisitilanteissa tehdyistä menopäätöksistä on 
saatu yksityiskohtainen ja oikea-aikainen kuva. 
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Suhteessa hallitusohjelmassa päätettyyn meno-
tasoon on kehykseen viety menoja hieman yli 17 
miljardia euroa enemmän yhteenlaskettuna ko-
ko hallituskauden ajalta, ja kehyksen ulkopuo-
lelle yli 2,5 miljardia. Suurin osa menolisäyksis-
tä on kohdistunut suoraan kriiseihin vastaami-
seen, mutta mukana on myös menoja, joilla ei 
ole suoraa yhteyttä kriiseihin. Lisäksi osa me-
noista on jäämässä pysyviksi. Vaikka menopää-
töksiä on voitu tehdä varsin nopeassa aikatau-
lussa, menojen käyttö on joissain tapauksissa 
viivästynyt. Nopeat menopäätökset eivät takaa 
menojen kustannustehokasta, oikea-aikaista ja 
tarkoituksenmukaista käyttöä, missä taas kehys-
säännöstä kiinnipitäminen ennakoitavine me-
notasoineen on toiminut hyvin.    

EU:n finanssipoliittista sääntelyä koskevan 
yleisen poikkeuslausekkeen päättymisen ajan-
kohtaa on lykätty. Keväällä 2020 aktivoitu poik-
keuslauseke tarkoittaa, että jäsenmaille sallitaan 
poikkeamat julkista taloutta koskevista vaati-
muksista, mikäli poikkeaminen ei vaaranna jul-
kisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä. 
EU:ssa käsitellään myös parhaillaan EU:n 
finans sipoliittisten sääntöjen muuttamista. 
Komis sio julkaisi ehdotuksen sääntöuudistuk-
seksi marraskuussa 2022. Ehdotuksessa esite-
tään, että rakenteellisen jäämän kriteeristä luo-
vuttaisiin ja keskityttäisiin velkakestävyyden ta-
kaamiseen julkisten nettomenojen kasvun rajoi-
tetta välineenä käyttäen. Alijäämän 3 prosentin 
ja velan 60 prosentin viitearvot suhteessa 
BKT:hen pysyisivät ennallaan. Yhteisymmärrys 
sääntöjen muuttamisesta pyritään saavuttamaan 
ennen vuoden 2024 budjettivalmisteluita.

Poliittinen sitoutuminen kehysjärjestelmään 
on heikentynyt huomattavasti hallituskauden 
aikana. Taustalla vaikuttaa olevan sekä lyhyen 
että pitkän aikavälin tekijöitä. Kehysjärjestelmän 

selkein vahvuus on kuitenkin siinä, että hallitus 
voi sen avulla uskottavasti sitoutua valitsemaan-
sa menotasoon. Tulevina vuosina todennäköi-
sesti palaa tarve ohjata valtiontaloutta kehysjär-
jestelmän avulla siten, että EU:nkin asettamat 
finanssipoliittiset tavoitteet voidaan saavuttaa. 
Tänä vuonna aloittava hallitus on avainasemas-
sa siinä, voidaanko kehysjärjestelmän uskotta-
vuus säilyttää. Kehysjärjestelmä tuo läpinäky-
vyyttä ja ennakoitavuutta valtion menojen suun-
nitteluun, ja nämä ominaisuudet koituvat pit-
källä aikavälillä sekä poliittisten päättäjien että 
kansalaisten hyödyksi. □    
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