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Kestävyysvajeen olemassaolo on empiirinen 
kysymys: Kommentti Juhana Siljanderille

Lauri Kajanoja

loja muuttumattoman politiikan oletuksella.1 
Laskelma kuvaa siis sitä, miltä tulevaisuus näyt-
täisi, jos mitään menoja ja tuloja koskevia uusia 
päätöksiä ei tehtäisi. Kestävyysvajearvio kertoo, 
kuinka paljon julkista taloutta olisi vahvistetta-
va lähitulevaisuudessa, jotta pitkällä aikavälillä 
julkiset tulot kattaisivat julkiset menot.

Yksi tapa esittää kestävyysvajearvion lähtö-
kohta on siis verrata olemassa olevan julkisen 
velan nimellisarvoa tulevien julkisen talouden 
perusjäämien nettonykyarvoon muuttumatto-
man politiikan oletuksella.2 Jos ensin mainittu 
on suurempi kuin viimeksi mainittu, julkisella 
taloudella on kestävyysvaje. Päinvastaisessa ta-
pauksessa sillä on kestävyysylijäämä.

Julkinen velka pitää tässä tarkastelussa esit-
tää sen nimellisarvona, kun oletetaan julkisen 
vallan hoitavan täysimääräisesti velkoihinsa liit-
tyvät korkomaksut ja kuoletukset. Kun kestä-

1  Ks. esim. Ahola (2017) tai Jalasjoki ja Kivistö (2021).

2  Velalla tarkoitetaan tässä yksinkertaisuuden vuoksi brut-
tovelkaa. Bruttovarallisuutta ei käsitellä.

Juhana Siljander esittää Kansantaloudellisessa 
aikakauskirjassa julkaistussa artikkelissaan, et-
tä kestävyysvajetta ei voi olla (Siljander 2022). 
Johtopäätös perustuu siihen, että Siljander mää-
rittelee kestävyysvajeen valtion velkaportfolion 
markkina-arvon ja tulevien odotettujen perus-
jäämien nettonykyarvon erotukseksi. Jos kestä-
vyysvaje määriteltäisiin tällä tavalla, Siljanderin 
johtopäätös olisi perusteltu.

Oleellista Siljanderin määritelmässä on, että 
hän käsittelee siinä valtion velkaa sen markkina-
arvona ja tulevia perusjäämiä niiden odotettui-
na urina. Kestävyysvajelaskelmissa näin ei kui-
tenkaan tehdä, vaan niissä tarkastellaan valtion 
velan nimellisarvoa ja muuttumattoman politii-
kan oletukseen perustuvaa tulevien perusjäämi-
en uraa. Siten Siljanderin johtopäätös ei ole pe-
rusteltu.

Kestävyysvajelaskelmissa ei pyritä mallinta-
maan valtion velan markkina-arvoa. Niissä ei 
myöskään sitä hyödynnetä, vaan velan nimellis-
tä eli velkasopimusten mukaista arvoa. 
Laskelmissa esitetään painelaskelma, joka tar-
kastelee julkisen talouden tulevia menoja ja tu-
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vyysvajelaskelmassa tarkastellaan julkisen velan 
kehitystä, velan kokonaismäärä muuttuu ajan 
kuluessa sen mukaan, mitkä ovat julkisen talou-
den perusjäämät ja mikä on korkotaso. Tämä 
tarkastelu tehdään käyttäen tavanomaista ja 
suoraviivaista velan kumuloitumisyhtälöä ja ole-
tusta täysimääräisestä velkojen hoitamisesta.

Yksi tapa ajatella kestävyysvajelaskelman 
luonnetta on verrata sitä vaikkapa toimintaansa 
aloittavan yrityksen investointipäätöksiä koske-
viin laskelmiin. Yritykset tyypillisesti tarkaste-
levat mahdollisen investointinsa kannattavuutta 
nykyarvolaskelmilla. Niissä tehdään arvioita 
oletettuun investointiin liittyvistä tulevista me-
noista ja tuloista, mahdollisesti erilaisiin ske-
naarioihin pohjautuen. Tulevien menojen ja tu-
lojen nykyarvot lasketaan yrityksen kannalta re-
levantteja diskonttotekijöitä käyttäen.

Siljander viittaa artikkelissaan siihen, että 
valtioiden velkojen markkina-arvoja tai yritys-
ten markkina-arvoja on vaikea empiirisesti sys-
temaattisesti selittää niihin liittyvien myöhem-
min toteutuneiden nettotulojen perusteella. 
Tästä ei kuitenkaan seuraa, etteivätkö yritysten 
investointeihin liittyvät nykyarvolaskelmat olisi 
hyödyllisiä ja laajasti käytössä.

Yritysten investointipäätöksiä koskevissa ny-
kyarvolaskelmissa ei pyritä testaamaan empiiri-
sesti yrityksen markkina-arvoa selittävää mallia. 
Sen sijaan niissä pyritään arvioimaan yrityksen 
tulevien tulo- ja menovirtojen nykyarvoja tie-
tyillä oletuksilla. Yritys voi käyttää laskelmia 
päätöksentekonsa apuna. Tässä mielessä ne vas-
taavat julkisen talouden kestävyysvajearvioita.

Kuten usein yritysten investointeja koske-
viin laskelmiin, myös kestävyysvajearvioihin 
liittyy runsaasti epävarmuutta. Tulevia tuloja ja 
menoja ei voi tietää tarkasti etukäteen, ja laskel-
mat ulottuvat vuosikymmeniä ajassa eteenpäin. 
Niihin sovellettavien diskonttotekijöiden valin-

ta on sekin viime kädessä aina jossain määrin 
mielivaltainen.

Kestävyysvajelaskelman tulosten tulkintoi-
hin liittyy muunkinlaista epävarmuutta. Yksi 
epävarmuus koskee sitä, että kestävyysvajeella 
tai –ylijäämällä ei ole suoraa yhteyttä valtion ky-
kyyn selviytyä velkojensa hoitamista. Sellai-
sessakin tilanteessa, jossa kestävyysvajetta ei ole 
lainkaan, velkainen valtio voi joutua likviditeet-
tikriisiin. Näin voi käydä, jos valtio menettää si-
joittajien luottamuksen eikä siksi pysty uudel-
leenrahoittamaan olemassa olevaa velkakan-
taansa. Julkisen talouden velkakestävyyttä arvi-
oivat tahot, kuten valtiovarainministeriö, hyö-
dyntävätkin kestävyysvajeen lisäksi myös muita 
menetelmiä.

Kestävyysvajalaskelmaa tulkitessa on myös 
otettava huomioon se, että siinä ei oleteta kor-
kojen tulevaisuudessa reagoivan sellaiseenkaan 
velan kasvuun, joka on kestämätön. Tämä tar-
koittaa, että esimerkiksi Suomen kohdalla julki-
sen velanoton hinnan oletetaan pysyvän melko 
lähellä sen nykyistä tasoa, vaikka samalla ikään-
tymisestä ja muuttumattoman politiikan oletuk-
sesta seuraa mittava kestävyysvaje.

Kysymykseen, onko kestävyysvaje todelli-
nen, voi siis pyrkiä antamaan empiriaan ja las-
kelmissa käytettäviin oletuksiin pohjaavan vas-
tauksen. Tällöin tarkastellaan julkisen talouden 
tulevia menoja ja tuloja koskevaa painelaskel-
maa. Kestävyysvajelaskelman tulosten tulkin-
toihin liittyy väistämättä epävarmuutta. Velan 
markkina-arvoa laskelmassa ei kuitenkaan py-
ritä mallintamaan. □
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