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Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta 

D/115/04.04.01/2022 

Tämä muistio sisältää Valtiontalouden tarkastusviraston kevään 2022 arvion julkisen talouden kehityksestä ja julkisen 
talouden hoidosta. Valtiontalouden tarkastusviraston lakisääteisenä tehtävänä on valvoa, että valtiontalouden hoidossa 
noudatetaan finanssipoliittista lakia (869/2012) ja sen nojalla annettua asetusta julkisen talouden suunnitelmasta 
(120/2014). Arviossa on huomioitu julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026, ja arvion perustana on käytetty 
finanssipolitiikan valvonnan tekemiä laskelmia, valtiovarainministeriön riippumatonta talousennustetta sekä muita ta-
lousennusteita. Edellisen arvionsa tarkastusvirasto esitti 9.12.2021 julkaistussa finanssipolitiikan valvonnan raportissa1. 
Tarkastusvirasto julkaisee finanssipolitiikkaa käsittelevän laajemman raportin, finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuk-
sen vaalikausiraportin 2019–2022, jälleen joulukuussa.  

Arvion sisällön tuottamiseen ovat osallistuneet finanssipolitiikan valvonnan tiimin jäsenet Jasmin Grünbaum, Arto Kok-
kinen, Mika Sainio, Sini Salmi, Leena Savolainen ja Matthias Strifler.  

Helsingissä 3. kesäkuuta 2022 

Matti Okko 
johtaja 

Mika Sainio 
johtava finanssipolitikan tarkastaja

 
1 VTV:n erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti, K 22/2021 vp. 
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Tiivistelmä arviosta 

Venäjän hyökkäyksestä 24. helmikuuta 2022 syttynyt sota Ukrainassa alkoi tilanteessa, jossa talous oli juuri selvinnyt 
koronapandemiasta väljemmille vesille. Sota muutti välittömästi suhdannekuvaa sekä talouden näkymiä tuleville vuo-
sille. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) finanssipolitiikan valvonnan suhdannetilaa kuvaavan lämpökartan mu-
kaan sota heikensi talouden vetoa heti maaliskuussa. Julkisen talouden näkymät lähivuosille heikkenivät. Julkisen talou-
den velkasuhde on kuitenkin lähivuosina jäämässä merkittävästi koronakeväänä 2020 tehtyjä ennusteita alemmaksi. 
Uuden valtionvelan keskimääräinen korko on noussut nollan yläpuolelle alkuvuonna 2022, samalla kun markkinakorot 
ovat nousseet. 

Ennusteiden epävarmuus on sodan takia normaaliakin suurempaa. Hallituksen julkisen talouden suunnitelman pe-
rustana oleva valtiovarainministeriön talousennuste on VTV:n finanssipolitiikan valvonnan analyysin perusteella realis-
tinen. Ministeriön ennusteet ovat muiden tahojen ennusteiden perusteella muodostettujen ennustevälien sisällä. 

Hallitus päätti julkisen talouden suunnitelman 2023–2026 laadinnan yhteydessä merkittävistä lisämenoista turvalli-
suuspoliittisen tilanteen johdosta. Kehyspoikkeus turvallisuuspoliittisen tilanteen johdosta on perusteltu tapa mahdol-
listaa tarvittavat menolisäykset. Koska kehyspoikkeuksen määritelmä on laaja ja poikkeuksella voidaan lisätä joiltain osin 
myös pysyvien menojen määrää, on tärkeää, että perustelut tietyn menokokonaisuuden kuulumiselle turvallisuuspoliit-
tisen poikkeuksen piiriin ovat läpinäkyvästi saatavilla ja että kyseiset menokokonaisuudet voidaan tarvittaessa erottaa 
normaalisti kehysmenojen piirissä olevista menoista. Erityisesti tilanteessa, jossa kehys ei rajoita tiettyjen menojen mää-
rää, kyseisten menojen käytön tehokkuutta suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin tulisi arvioida. 

Keväällä 2022 hallitus päätti toteuttaa Veikkauksen edunsaajien rahoituksen siirron kehykseen siten, että kehystä 
nostettiin parlamentaarisesti linjatun rahoitusmallin mukaisesti vuodelle 2023 yhteensä 990 miljoonalla. Kehyssäännön 
mukaan kehystä olisi kuitenkin pitänyt nostaa ainoastaan Veikkauksen tuloutusta vastaavalla määrällä, eli 762 miljoo-
nalla eurolla. Ratkaisusta syntyi lisäksi vuoden 2023 kehykseen ylimääräinen liikkumavara, sillä osa Veikkauksen edun-
saajien menoista oli jo viety vuoden 2023 kehykseen osana aiemmin päätettyä 500 miljoonan euron kehysnostoa. Täl-
lainen poikkeus ei ole kehyssäännön mukaan perusteltu, ja poikkeus kohdistuu pysyviin menolisäyksiin. Veikkauksen 
rahoituksen siirto kehykseen on tehty tavalla, joka rikkoo menokehysjärjestelmän periaatteita. Kehyssäännön näkökul-
masta Veikkauksen edunsaajien menot kuitenkin kuuluvat kehykseen, joten päätös on kehysjärjestelmän kokonaisuu-
den kannalta oikea, vaikka menojen siirtoa kehykseen ei teknisesti toteutettu kehyssäännön mukaisena. 

Sodan takia EU:n finanssipoliittisia tavoitteita koskevan yleisen poikkeuslausekkeen päättymisen ajankohtaa on ly-
kätty. Ennen paluuta sääntöjen normaaliin soveltamiseen EU:ssa käsitellään sääntöjen muuttamista. Nykyisiin sääntöi-
hin sisältyvä rakenteellisen jäämän käsite on osoittautunut erittäin epävarmaksi ja jälkikäteen voimakkaasti tarkentu-
vaksi. Se lasketaan tekemällä nimelliseen jäämään suhdannekorjaus. Vakiintuneen, EU:n yhteisen suhdannekorjausme-
netelmän ja VTV:n finanssipolitiikan valvonnan suhdanneindikaattoriin perustuvan menetelmän tulosten vertailu osoit-
taa, että erot ovat niin suuria, että suhdannekorjausmenetelmän valinta voi vaikuttaa jopa johtopäätöksiin sääntöjen 
noudattamisesta. 

Kevään 2022 julkisen talouden suunnitelmassa lakisääteiset julkisen talouden tavoitteet asetettiin yhteneviksi val-
tiovarainministeriön riippumattoman ennusteen kanssa, joten niiden saavuttamiseksi ei tarvita uusia toimenpiteitä en-
nusteen valossa. Näin ollen tavoitteet ovat väljät mutta täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Valtioneuvosto antoi 
28.4.2022 asetusmuutoksen, jonka myötä luovuttiin vaatimuksesta sisällyttää kuntatalouden menorajoite julkisen ta-
louden suunnitelmaan. Menorajoitteen seurannasta luovuttiin jo vuonna 2021. Asetusmuutoksen myötä julkisen talou-
den suunnitelma vastaa lainsäädännön vaatimuksia. 

Hallitus päätti helmikuussa 2022 uusista työllisyystoimista, joiden yhteenlaskettu vaikutus julkiseen talouteen on 
fipo-valvonnan arvion perusteella 97–126 miljoonaa euroa. Siten päätökset vievät eteenpäin julkisen talouden vahvis-
tamista työllisyystoimin. Hallituskauden aikaisista työllisyystoimista merkittävin on ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
lisäpäiväoikeuden poisto. Kokonaisuudessaan työllisyystoimet jäävät kuitenkin selvästi kestävyystiekartassa mainitusta 
julkistaloudellisten vaikutusten mittakaavasta (1–2 miljardia euroa) sekä lisätyöllisten määrän tavoitteesta (80 000 lisä-
työllistä). Suhteessa kestävyysvajeen peruslaskelmaan, vaalikauden työllisyystoimien julkisen talouden vaikutukset ovat 
noin 0–500 miljoonaa euroa. Hallituksen työllisyysastetta koskeva tavoite puolestaan lähes saavutettiin alkuvuonna 
2022, mikäli arviossa huomioidaan työllisyysasteen tilastointitavassa tapahtuneet muutokset.  

Työllisyystoimien käsittely on epäjohdonmukaista ministeriöiden ja hallituksen julkaisuissa. Niissä muun muassa rin-
nastetaan työllisyyspotentiaaleja kuvaavia arvioita ja varsinaisia vaikutusarvioita. Epäjohdonmukaisten esittämistapo-
jen takia toimenpiteiden vaikutusten summasta ja jopa tavoitteiden saavuttamisesta on esillä toisistaan poikkeavia ar-
vioita. 
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Venäjän hyökkäyksestä johtuen hallitus ei keväällä 2022 julkaissut päivitettyä versiota kestävyystiekartasta, jossa oli 
vuosina 2020 ja 2021 asetettu julkisen talouden velkasuhdetta koskeva tavoite ja käsitelty tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvittavia toimenpiteitä. Velkasuhteen taittamista tulee tavoitella muuttuneissakin olosuhteissa, ja siksi on olennaista 
toteuttaa vähintään kerran vuodessa tilanneseuranta toimien etenemisestä sekä tarvittavien uusien toimien mittaluo-
kasta. Kestävyystiekartta tulisi päivittää mahdollisimman pian vastaamaan muuttuneita talousnäkymiä.  

Näyttää todennäköiseltä, että pelkin hitaasti vaikuttavin rakenteellisin toimin ei voida varmistaa velkasuhteen va-
kautumista tai kääntymistä laskuun. Tällöin tarvitaan myös menojen priorisointia, verotuksen kokonaisvaltaista tarkas-
telua ja niiden pohjalta tehtäviä päätösperäisiä, valtion rahoitusasemaa vahvistavia toimia. Näiden toimien tarvetta li-
säävät väestön ikääntyminen sekä uudet menotarpeet kuten puolustusmenot ja vihreään siirtymään liittyvät investoin-
nit. Jotta julkisen talouden vahvistamiseen voidaan valita talouskasvun ja hyvinvoinnin kannalta mahdollisimman suo-
tuisat keinot, tulisi toimenpiteitä valitessa olla käytössä mahdollisimman kattava tietoperusta. Tämän takia hallituksen 
tulisikin arvioida, onko julkisten menojen ja verotuksen rakenteista tällä hetkellä saatavilla riittävästi tietoa, ja tarvitta-
essa huolehtia tarpeellisista täydennyksistä esimerkiksi menokartoituksen tyyppisillä välineillä tai selvityksillä. 
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Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu ja valtion uuden velanoton korkotaso on 
kääntynyt nousuun 

Koronapandemia verotti julkista taloutta etenkin vuonna 2020. Vuoden 2021 julkisessa velassa sekä alijäämässä elpy-
minen koronapandemiasta näkyi jo selvästi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun 2022 loppupuolella heikensi yllät-
täen Suomen julkisen talouden näkymiä. Julkinen velka kääntyy tänä vuonna loivaan nousuun (kuvio 1). Vertailtaessa 
ensimmäisen koronakevään 2020 velkasuhde-ennustetta kevään 2022 ennusteeseen on selvää, että koronapandemi-
asta selvittiin alkuperäisiä arvioita huomattavasti helpommalla. Velkasuhteen ei myöskään odoteta sodan heikentämän 
näkymänkään oloissa nousevan vuonna 2024 yhtä korkealle, kuin mihin sen odotettiin edellisen kriisin alussa nousevan. 
Muiden tekijöiden ohella näkymään vaikuttaa kohonnut inflaatio: se vaikuttaa positiivisesti velkasuhteeseen, sillä brut-
tokansantuote inflatoituu samalla kun olemassa oleva vanha velkakanta pysyy ennallaan.  

Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan Suomen julkinen alijäämä pienenee vuoteen 2024 asti ja kasvaa vuo-
sina 2025 ja 2026 (kuvio 1). Kasvu johtuu osittain hävittäjälentokoneiden ensimmäisistä luovutuksista Suomelle, joiden 
ennusteessa oletetaan alkavan 2025. Hävittäjähankinnat näkyvät julkisessa velassa jo vuonna 2022 maksujen alkamisen 
vuoksi. Julkisen velan BKT-suhde kääntyy vuonna 2022 loivaan nousuun, joka jatkuu valtionvarainministeriön ennusteen 
mukaan vuoteen 2026 asti. EU-komission ennusteet keväällä 2022 vastaavat lähes täysin aiemmin julkaistuja VM:n en-
nusteita. 

 

  

Kuvio 1: Julkisen alijäämän ja velan ennusteita 2020–2026. Lähteet: Tilastokeskus, VM ja EU-komissio 
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EU-jäsenmaiden julkisen velan BKT-suhteen kehitys näyttää viime vuosiin verrattuna suotuisammalta tulevina vuo-
sina, vaikkakin velka kasvaa edelleen monessa jäsenmaassa. EU-jäsenmaiden velkasuhteet kasvoivat reippaasti ko-
ronapandemian alkuvuosina 2020–2021 (kuvio 2). EU-jäsenmaista yli kahdella kolmasosalla ennustetaan velkasuhteen 
laskevan vuosina 2022 ja 2023. Velkasuhteen ennustetaan kasvavan 2022-2023 kahdeksassa jäsenmaassa, joista Suomi 
on yksi. Vertailtaessa jäsenmaiden velkasuhteen kehitystä 2020-2023, Suomen kehitys vastaa euroalueen keskiarvoa ja 
on 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin koko EU-alueen velkasuhteen kehitys. Koska velkasuhteen ennustamiseen liittyy 
luontaisesti useita eri epävarmuustekijöitä, esimerkiksi Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset, tarkastelun tulosta on pi-
dettävä suuntaa antavana eikä tarkkana arviona.  

 

 

Kuvio 2: Tilastotietojen perusteella toteutunut julkisen velan BKT-suhteen muutos 2020–2021, EU-komission ennuste velan 
kehitykselle 2022–2023 sekä näiden perusteella arvioitu julkisen velkasuhteeseen muutos 2020–2023. Lähteet: EU-komissio, 
Eurostat ja VTV 
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Valtionlainojen korot kääntyivät nousuun vuoden 2022 alussa ja ne ovat jatkaneet kasvuaan kevään aikana. Korkojen 
kehityksen taustalla on muun muassa inflaationäkymien muutos ja keskuspankkien elvytystoimien väheneminen. Kuvi-
ossa 3 esitetään 10-vuotisen valtionvelan markkinakorkojen kehitys Suomessa, Italiassa ja Saksassa. Suomen korkoero 
Saksaan on kasvanut hiukan Venäjän hyökkäyssodan alettua ja lähenee 0,5 prosenttia. Samansuuntainen kehitys ilmeni 
koronan alkuaikoina. Koroissa näkyy pieni mutta jyrkkä lasku helmikuun ja maaliskuun vaihteessa, kun Venäjän hyökkäys 
alkoi.  
 

 

Kuvio 3: Suomen, Saksan ja Italian 10-vuotisen valtionlainan korko, sekä Suomen ja Saksan välinen korkoero  

Valtion uuden velan keskimääräinen korko on ollut pitkään laskusuunnassa, mutta vuoden 2022 alussa korko nousi 
plussan puolelle (kuvio 4). Korkotason nousu on kuitenkin vielä hyvin maltillinen. Valtion lyhytaikainen velanotto toteu-
tuu edelleen miinuskorolla, mutta pitkäaikaisten sarjaobligaatioiden koroissa on tätä jyrkempää nousua. Valtionvelan 
liikkeeseenlaskumäärä pieneni vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020, vaikka taso oli edelleen korkeampi kuin vuosina 
ennen koronaa.  
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Kuvio 4: Valtionvelan liikkeeseenlaskut 2000–2022 sekä liikkeeseenlaskujen toteutunut keskimääräinen korkotaso (tuotto). 
Keskimääräinen korko on laskettu painotettuna keskiarvona niiden liikkeeseenlaskujen perusteella, joiden korkotiedot on julkaistu 
Valtiokonttorin internet-sivuilla. Liikkeeseenlaskutavat ja velkakirjojen maturiteetit vaihtelevat, minkä takia eri vuosien korkotiedot 
kuviossa eivät kuvasta maksuajaltaan yhtä pitkien velkojen korkoja. Tiedoissa ei ole huomioitu koronvaihtosopimusten vaikutuksia. 
Vuoden 2022 tiedot ovat mukana 17.5. saakka. Lähde: Valtiokonttori, Suomen pankki ja VTV 

Valtiontakaukset ja muut ehdolliset vastuut eivät suoraan näy julkisessa velassa ja alijäämässä, mutta niiden tarkas-
telu on tärkeää, koska ne muodostavat mahdollisesti realisoituvan riskin julkiselle taloudelle. Valtiontakausten määrä 
on ollut Suomessa kasvussa jo pitkään (kuvio 5). Takauskanta on kasvanut viimeisen 12 vuoden aikana 20 miljardista yli 
60 miljardiin euroon. Tarkastelujakson aikana ovat kasvaneet erityisesti vientitakuut, joiden kasvu on kuitenkin viime 
aikoina hidastunut. Takausten määrälle tai niiden sisältämälle kokonaisriskille ei ole asetettu finanssipoliittisia rajoit-
teita, vaikkakin takausvaltuuksien kasvattaminen edellyttää hallituksen esitystä ja eduskunnan päätöstä. 

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoimintaan liittyvät puskurit mahdollisia tappioita 
varten pienentyivät merkittävästi koronakriisin alussa. Koska puskurivarat pienentyivät olennaisesti, jäljelle jääneitä ris-
kipuskureita päätettiin vahvistaa toukokuussa vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä. Joulukuussa 2021 
valtiontakuurahastoa pääomitettiin 400 miljoonalla eurolla. Venäjän hyökkäyssodan alettua Finnveran tappiovaraukset 
kasvoivat ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä -172 mil-
joonaa euroa. Näistä 79 miljoonaa euroa katetaan vuoden 2021 kertyneistä puskurivaroista ja 93 miljoonaa euroa val-
tiontakuurahastosta rahastomaksuna (kuvio 5).  
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Kuvio 5: Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoimintaan liittyvien puskurivarojen kehitys vuosina 2019, 2020 ja 2022 maaliskuun 
lopussa. Lähde: Finnvera. Tilastoitujen valtiontakausten kehitys 2010-2021. Lähde: Tilastokeskus 

Talouden suhdanneindikaattori viittaa talouden vahvan kehityksen heikentymiseen 

VTV:n finanssipolitiikan valvonnan tuottaman suhdannetilan lämpökartan värikoodi on edelleen vahvaa suhdannetilan-
netta kuvaten punaisella, mutta värin sävy on haalistunut sodan alkamisen jälkeen.2 Haalistuminen viittaa talouden kas-
vunäkymien heikentymiseen (ks. kuvio 6). Maaliskuussa 2022 lämpökarttaan ilmestyi suhdanteen heikkenemisestä ker-
tovaa sinistä ensimmäistä kertaa edellisen vuoden toipumisen jälkeen. Venäjän aloittama hyökkäyssota painaa kulutta-
jien luottamusta voimakkaasti alaspäin. Kuluttajaluottamus reagoi usein muita muuttujia herkemmin ja nopeammin 
suhdannekäänteisiin. Kuluttajahintaindeksi on sen sijaan vahvasti punaisella muun muassa siksi, että sota Ukrainassa 
on nostanut energian ja elintarvikkeiden hintoja entisestään. Sodan, talouspakotteiden ja koronakriisin jälkeisen mak-
rotalouden kuvan seurauksena on hyvin mahdollista, että kuluttajahintaindeksi kehittyy kuluvana vuonna eri suuntaan 
kuin muut lämpökartan muuttujat.  

Värikoodi muuttui huhtikuussa 2021 punaiseksi ensimmäistä kertaa koronapandemian puhkeamisen jälkeen. Ko-
rona supisti taloutta vuonna 2020 merkittävästi, mikä näkyi lämpökartassa ja sen indikaattoreiden avulla muodostetta-
vassa yhdistelmäindikaattorissa historiallisen voimakkaana romahduksena. Lämpökartan mukaan talouden toipuminen 
vuonna 2021 oli melkein yhtä voimakas kuin vuoden 2020 romahdus. Vahva kehitys vakiintui, kunnes sota vaimensi 
talouden kasvunäkymiä maalis-huhtikuussa 2022.  

 
2 Suhdannetilan lämpökartta on Suomen talouden suhdannetilaa värikoodien avulla kuvaava mittari, joka perustuu talouden tilaa kuvaaviin indi-
kaattoreihin. Mitä suurempi osuus indikaattoreista on samaan aikaan punainen tai sininen, sitä todennäköisempää on, että taloudessa koetaan joko 
hyviä tai huonoja aikoja. Lisätietoja suhdannetilan lämpökartasta on saatavilla lämpökartan nettisivulta, VTV:n Finanssipolitiikan valvonnan joulu-
kuun 2021 raportista, sekä Finanssipolitiikan valvonnan arviosta kesäkuulta 2021, ja Strifler, M. ja Kokkinen, A., 2021a. 

https://www.vtv.fi/tarkastus-ja-valvonta/finanssipolitiikan-valvonta/suhdannetilanteen-lampokartta/
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Kuvio 6:  VTV:n finanssipolitiikan valvonnan lämpökartta (29.4.2022). Lähde: Tilastokeskus, Työ- ja Elinkeinoministeriö, Euroopan 
komissio, Elinkeinoelämän keskusliitto, ja VTV:n finanssipolitiikan valvonnan laskelmat3 

Talouden suhdannetilannetta voidaan tarkastella sekä kuukausi- että vuositason yhdistelmäindikaattorin avulla (ku-
vio 7). Kuukausitason yhdistelmäindikaattori kuvaa suhdannetilanteen muutoksia herkemmin kuin vuositason indikaat-
tori. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kuukausitason yhdistelmäindikaattori reagoi hyvin nopeasti ja tarkasti talouden 
koronasta johtuneeseen äkkipysähdykseen huhtikuussa 2020 ja vastaavasti suhdanteen nopeaan positiiviseen kääntee-
seen keväällä 2021. Maalis-huhtikuussa 2022 se näyttää käytettävissä olevin tiedoin reagoineen sodan alkamiseen. 

 
3 Strifler, M. ja Kokkinen, A. 2021a. 
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Kuvio 7: Yhdistelmäindikaattori kuukausitasolla (keltainen viiva) ja vuositasolla (sininen viiva) sekä kuluvan vuoden ennuste 
(harmaalla taustalla). Kuukausitason yhdistelmäindikaattori reagoi nopeasti Suomen talouden äkkipysähdykseen huhtikuussa 2020 
ja vastaavasti suhdanteen nopeaan positiiviseen käänteeseen keväällä 2021. Maaliskuussa 2022 se näyttää käytettävissä olevin 
tiedoin reagoineen sodan alkamiseen. Lähde: Tilastokeskus, Työ- ja Elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto, Euroopan 
komissio. Laskelmat ja ennusteet: VTV:n finanssipolitiikan valvonta4 

Kuviossa 7 on esitetty myös yhdistelmäindikaattorin ennuste touko-joulukuulle 2022 (lisäksi 4 muuttujaa ennustettu 
huhtikuulle), sekä vuodelle 2023 (Strifler, M. ja Kokkinen, A., 2021b5)6. Ennusteen mukaan sodalla on ennustehorisontin 
loppuun asti negatiivinen vaikutus talouteen. Talouden aktiviteetti olisi edelleen keskitasoa korkeammalla tasolla sekä 
kuluvana että tulevana vuonna, mutta ennusteura putoaa sodan takia selvästi edellisestä suhdannehuipusta. Pudotuk-
sen jälkeen indikaattori laskee hiljakseen neutraalin suhdannetilanteen suuntaan, mutta jää kuitenkin nollan ylläpuo-
lelle. Ennusteiden realistisuuden analyysin mukaan (ks. sivu 16) Suomen BKT-kasvun konsensusennuste puolittui sodan 
alkaessa mutta jäi kuitenkin Suomen pitkän aikavälin kasvun yläpuolelle. Havainto on yhteensopiva erityisesti kuukau-
sitason yhdistelmäindikaattorin ennusteuran kanssa. On huomioitava, että lämpökartan suhdanneindikaattorin ennus-
teeseen liittyy tällä hetkellä poikkeuksellisen suurta epävarmuutta.7  

Lämpökartan yhdistelmäindikaattorin ja sen ennusteen antamaa kuvaa suhdannetilanteesta täydentää EU:n yhtei-
sellä tuotantokuilumenetelmällä arvioitu kuva suhdannetilanteesta. Lämpökartan yhdistelmäindikaattori ja tuotanto-
kuilun arvio liikkuvat suurelta osin yhtenäisesti vuoteen 2020 saakka (kuvio 8). Vuoden 2021 osalta menetelmät antavat 
poikkeavia arvioita talouden suhdannetilanteesta. Kun yhdistelmäindikaattori viittaa talouden nopean toipumiseen, 
tuotantokuilumenetelmän mukaan talous olisi ollut edelleen tuotantopotentiaalin alapuolella vuonna 2021. EU:n yhtei-
nen menetelmä on tunnettu siitä, että sen antama kuva suhdanteesta voi tarkentua huomattavasti myös jälkikäteen. 
Tuotantokuilun arvio vuodelle 2021 onkin tarkentunut ylöspäin jo huomattavasti, mutta tuotantokuiluarvio jää edelleen 
negatiiviseksi. 

 
4 Strifler, M. ja Kokkinen, A. 2021b: Forecast for the Finnish business cycle heatmap. Julkaisematon käsikirjoitus, finanssipolitiikan valvonta VTV. 
5 Strifler, M. ja Kokkinen, A., 2021b 
6 Lisätietoja lämpökartan ennusteesta on saatavilla myös VTV:n Finanssipolitiikan valvonnan joulukuun 2021 raportista, sekä Finanssipolitiikan val-
vonnan arviosta kesäkuulta 2021. Ennusteen pohjana ovat lämpökartan tiedot sekä muut mainitut tilastot, jotka on saatu käyttöön 19.05.2022 men-
nessä. 
7 Sodan pitkittyessä ja voimistuessa on mahdollista, että suhdanne kääntyy negatiiviselle puolelle. Lisäksi on yhä mahdol lista, että koronapandemia 
aktivoituisi uusien virusmuunnosten myötä. Keväällä 2022 Kiina on ottanut jälleen rajoitustoimia käyttöön suurissa kaupungeissaan.  
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Poikkeava lähtötaso vuonna 2021 ohjaa molempien indikaattoreiden ennustetta. Yhdistelmäindikaattorin ennus-
teen mukaan talous olisi kuluvana ja ensi vuonna edelleen pitkän aikavälin keskitasoa korkeammalla tasolla, mutta in-
dikaattorin taso heikkenisi. Sen sijaan tuotantokuiluarvion mukaan talous olisi ollut vuonna 2021 vielä arvioitua poten-
tiaalista tuotantoa matalammalla tasolla ja pääsisi lähelle potentiaalista tuotantoa vuonna 2023.  

Molempiin arvioihin tulevasta suhdannetilanteesta on suhtauduttava varauksella. Ero tulevaa suhdannetilannetta 
koskevissa käsityksissä heijastuu myös siihen, miten arvioidaan finanssipolitiikan mitoitusta (ks. sivu 16) ja finanssipo-
liittisen säännöstön noudattamista (ks. sivu 20). 

 

Kuvio 8: Lämpökartan yhdistelmäindikaattori ja ennuste, sekä valtiovarainministeriön arvio tuotantokuilusta. Ennuste vuosille 2022 
ja 2023 (katkoviiva). Lämpökartan suhdanneindikaattorin vaihtelu (keskihajonta) on skaalattu tuotantokuilun vaihtelun 
(keskihajonnan) kanssa verrannolliseksi. Lähde: Tuotantokuilu: VM; Lämpökartan yhdistelmäindikaattori: Tilastokeskus, Työ- ja 
Elinkeinoministeriö, VM, Euroopan komissio, Elinkeinoelämän keskusliitto, VTV:n finanssipolitiikan valvonnan laskelmat8 

Sodan aiheuttama epävarmuus heijastuu arvioon finanssipolitiikan mitoituksesta vuonna 
2022 

VTV:n finanssipolitiikan valvonnan koostaman suhdannetilanteen lämpökartan mukaan suhdanne kääntyi positiiviseksi 
vuonna 2021, ja Suomen talous elpyi voimakkaasti. Sen sijaan EU-komission tuotantofunktioon perustuvalla tuotanto-
funktiomenetelmällä BKT on pysynyt tuotantopotentiaalin alapuolella. Valtiovarainministeriön edellä mainitulla EU-ko-
mission tuotantofunktiomenetelmällä tuottaman arvion mukaan tuotantokuilu pieneni vuonna 2021, mutta talous jäi 
yhä potentiaalin alapuolelle. Poikkeavat arviot suhdannetilanteesta tuottavat erilaisen johtopäätöksen finanssipolitiikan 
mitoituksen sopivuudesta suhdannetilanteeseen.  

On hyvä huomata, että lämpökartan arvio vuoden 2021 suhdannetilanteesta ei juurikaan tarkennu jälkikäteen, kun 
taas tuotantokuilun arvio saattaa tarkentua jälkikäteen huomattavasti. Tuotantokuilun arvio vuodesta 2021 riippuu 
myös tuotantokuilun taustalla olevasta potentiaalisen tuotannon ennusteesta, johon liittyy poikkeuksellisen paljon epä-
varmuutta Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia. Sen sijaan yhdistelmäindikaattorin kuvaus vuoden 2021 

 
8 Strifler, M. ja Kokkinen, A. 2021b. 
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suhdannetilanteesta perustuu tällä hetkellä yksinomaan toteumadataan. (Yhdistelmäindikaattorin vuoden 2022 ennus-
teeseen liittyy toki vastaavaa epävarmuutta.) Tuotantokuilun kevään 2022 estimaatti vuodelle 2021 on tarkentunut 
ylöspäin viime vuoden keväästä lähtien jo noin yhden prosenttiyksikön.9  

Vuoden 2021 osalta on siis mahdollista, että siirryttäessä noususuhdanteeseen hallituksen päätösperäiset elvyttävät 
toimet ovat kiihdyttäneet talouskehitystä myötäsyklisesti. Suhdannetta tukevien elvyttävien toimien katsottiin kuiten-
kin syksyn 2021 VTV:n finanssipoliittisen valvonnan raportissa olleen perusteltuja sen varmistamiseksi, ettei koronan 
jälkeisiä elvyttäviä toimia lopetettaisi liian aikaisin. Lisäksi EU-yhteistyössä oli sovittu yhteisestä elvyttävästä talouspoli-
tiikasta.  

Sekä tuotantokuiluun, yhdistelmäindikaattorin että perusjäämän ennusteisiin liittyy sodan takia poikkeuksellisen 
paljon epävarmuutta. Merkittävää epävarmuutta liittyy vastaavasti finanssipolitiikan mitoituksen arvioihin vuosien 2022 
ja 2023 osalta. 

 

 

Kuvio 9: Finanssipolitiikan mitoitus suhteessa suhdanteeseen: tuotantokuilun ja lämpökartan suhdanneindikaattorin perusteella 
laskettu rakenteellinen perusjäämä peilattuna tuotantokuilun ja lämpökartan suhdanneindikaattorin mukaiseen suhdanteeseen 
vuosina 2017–2021. Perusjäämä on suhdannekorjattu toisaalta tuotantokuilun (violetit pisteet) ja toisaalta lämpökartan 
yhdistelmäindikaattorin (siniset pisteet) avulla. Kun kuvion rakenteellisen perusjäämän arvioita peilataan samanaikaisesti vaaka-
akselin suhdannetilan arvioihin, havaitaan, onko päätösperäinen finanssipolitiikkaa tasoltaan vasta- vai myötäsyklistä 
suhdannetilaan nähden. Vuosia 2022 ja 2023 koskevat tuotantokuilun arvot ja niiden avulla lasketut rakenteellisen jäämän arviot 
perustuvat valtiovarainministeriön perusjäämän ennusteeseen ja yhteisesti sovitun tuotantofunktiomenetelmän tuloksiin. 
Yhdistelmäindikaattorin arvot ja niiden avulla lasketut rakenteellisen jäämän arviot perustuvat lämpökartan ennusteeseen ja 
valtiovarainministeriön perusjäämän ennusteeseen. Lämpökartan suhdanneindikaattorin vaihtelu (keskihajonta) on skaalattu 
tuotantokuilun vaihtelun (keskihajonnan) kanssa verrannolliseksi. (Ks. Strifler, M. ja Kokkinen, A. 2021c10) 
Tuotantokuilumenetelmällä lasketut arviot sekä suhdannetilanteesta että suhdannekorjatusta rakenteellisesta perusjäämästä 
voivat tarkentua myöhemmin voimakkaastikin. Lähde: VM ja VTV:n finanssipolitiikan valvonta 

 
9 Lämpökartan yhdistelmäindikaattorin kevään 2021 ennuste vuodelle 2021 on tarkentunut koko vuoden toteumatietojen myötä ylöspäin noin 0,4 
prosenttiyksikköä.  
10 Strifler, M. ja Kokkinen, A. (2021c). Capturing uncertainty in measuring Finland’s fiscal stance. Julkaisematon käsikirjoitus, finanssipolitiikan val-
vonta VTV. 
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Päätösperäisen finanssipolitiikan tasoa vuosina 2017–2023 tarkastellaan rakenteellisen perusjäämän avulla (kuvio 
9). Perusjäämä on suhdannekorjattu toisaalta tuotantokuilun ja toisaalta lämpökartan yhdistelmäindikaattorin avulla. 
Keväällä 2022 käytettävissä olevin tiedoin julkisen talouden rakenteellinen perusjäämä on ollut molempien suhdanne-
korjausten perusteella negatiivinen vuosina 2017–2021, ja se pysyy ennusteiden mukaan negatiivisena vuosina 2022–
2023. Kuvion vaaka-akselilla kuvataan sekä tuotantokuilun että lämpökartan yhdistelmäindikaattorin arviota suhdanne-
tilanteesta. Kuvio osoittaa, että suhdannetilanteen arviot poikkeavat ennusteiden osalta vuosina 2022–2023 kuten ne 
tekivät myös edellisinä vuosina. Yhdistelmäindikaattorin mukaan vuosi 2021 oli selvästi positiivisempi tuotantokuilun 
arvioon verrattuna sekä hieman positiivisempi vuosina 2017–2018. 

Kun rakenteellisen perusjäämän arvioita peilataan samanaikaisesti suhdannetilan arvioihin, havaitaan, onko päätös-
peräinen finanssipolitiikkaa tasoltaan vasta- vai myötäsyklistä suhdannetilaan nähden (kuvio 9). Tuotantokuilun ja läm-
pökartan arvioiden ero oli erityisen suuri vuonna 2021 sekä jonkin verran pienempi vuosina 2017–2018. Vuonna 2021 
havaittava ero pienenee vuosille 2022–2023 laadituissa ennusteissa.  

Yhdistelmäindikaattorin ennusteeseen perustuva arvio osoittaa, että finanssipolitiikan mitoituksen taso olisi myö-
täsyklistä positiivisessa suhdanteessa, kun taas tuotantokuilun arvion mukaan taso olisi vastasyklistä negatiivisessa suh-
danteessa.  

Kun tilannetta tarkastellaan finanssipolitiikan impulssin eli finanssipolitiikan suuntaa (edelliseen vuoteen verrattuna) 
kuvaavan indikaattorin11 avulla, vuosi 2020 näyttäytyy vastasyklisesti elvyttävänä sekä lämpökartan yhdistelmäindikaat-
toriin että tuotantokuiluun perustuvan arvion mukaan (ks. kuvio 10).  

 

 

Kuvio 10: Finanssipolitiikan impulssi suhteessa suhdanteen muutokseen: rakenteellisen perusjäämän muutos (suhdannekorjaus 
kuilulla sekä yhdistelmäindikaattorilla) peilattuna sekä tuotantokuilun että VTV:n finanssipolitiikan valvonnan yhdistelmä-
indikaattorin muutokseen. Arviot vuosille 2022 ja 2023 perustuvat ennusteisiin. Lähde: VM ja VTV:n finanssipolitiikan valvonta 

 
11 Finanssipolitiikan impulssia tarkastellaan heijastamalla rakenteellisen perusjäämän muutosta suhteessa suhdanneindikaattorin muutokseen. ks. 
tarkemmin tavoista arvioida finanssipolitiikan mitoitusta: VTV:n finanssipolitiikan valvonnan raportti 2021.  
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Sen sijaan vuoden 2021 osalta johtopäätökset poikkeavat toisistaan myös finanssipolitiikan impulssin suhteen. Tuo-
tantofunktiomenetelmän tuotantokuiluarvioon perustuva laskelma näyttää, että impulssi olisi vastasyklisesti kiristävä. 
Lämpökartan suhdanneindikaattoriin perustuva arvio on myötäsyklisesti elvyttävä, mikä tarkoittaa, että rakenteellinen 
perusjäämä olisi syventymässä samaan aikaan kun suhdannetila parantuu. Tämä ei olisi toivottavaa, sillä myötäsyklinen 
finanssipolitiikan impulssi jyrkentäisi suhdannevaihteluita.  

Vuosien 2022 ja 2023 osalta tuotantokuilun ja yhdistelmäindikaattorin ennusteiden avulla lasketut finanssipolitiikan 
impulssit ovat paljon lähempänä toisiaan. Tuotantokuilun avulla laskettuna impulssi olisi edelleen hieman vastasyklisesti 
kiristävää, kun taas yhdistelmäindikaattorin ennusteen avulla mitattuna impulssi olisi hieman myötäsyklisesti kiristävä. 

Yhdistelmäindikaattoriin perustuvaa arviota finanssipolitiikan tasosta kuluvalle vuodelle voi tulkita siten, että elvyt-
tävä finanssipolitiikka ei ole taloussuhdanteen kannalta perusteltua. Kuitenkin esimerkiksi puolustuksen määrärahali-
säykset voivat olla hyvin perusteltuja muista kuin suhdannetta tasaavan finanssipolitiikan syistä. Myös turvallisuuspo-
liittisilla päätöksillä voi olla vaikutusta talouden kasvunäkymään. Nato-jäsenyys todennäköisesti tukee Suomen talou-
dellisen toiminta- ja investointiympäristön vakautta.12 Jos sota kuitenkin aiheuttaisi vakavamman suhdannekäänteen 
tai jopa taantuman, elvyttävä finanssipolitiikka olisi perusteltua. Vuoden 2020 onnistunut suhdannetta tasaava finans-
sipolitiikka osoittaa, että myös suhdanteen äkkijarrutuksiin on mahdollista reagoida nopeasti.  

Valtiovarainministeriön talousennuste on realistinen 

Vielä vuoden 2021 lopulla ja vuoden 2022 alussa ennustajat odottivat Suomen talouden jatkavan reipasta kasvua ja 
vauhdikasta toipumista koronapandemian jäljiltä. BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2022 keskittyivät vajaan 3 prosentin 
tuntumaan vuodenvaihteen molemmin puolin (kuvio 11). 

Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Suomenkin talouskasvun näkymät heikentyivät merkittävästi. Maalis- ja huhti-
kuussa tuotettujen BKT-ennusteiden koko jakauma siirtyi alaspäin, ja vuoden 2022 ennusteet keskittyvät vain noin 1,5 
prosentin ympärille. Huhtikuun tiedoilla ennusteajankohdan huomioiva konsensusennuste (ennusteiden aikatrendi) en-
nakoi vuodelle 2023 noin 1,2–1,3 prosentin kasvua ja vuodelle 2024 noin 1,4 prosentin kasvua. 

 

 
 

Kuvio 11:  BKT-ennusteita vuodelle 2022, ennustehavaintojen aikatrendin avulla muodostettu konsensusennuste sekä 95 prosentin 
ennustevälin ylä- ja alarajat. Lähde: ennusteiden tekijät (ks. alaviite 13), VTV, finanssipolitiikan valvonta 

Valtiovarainministeriö ennustaa huhtikuun puolivälissä julkaistussa kevään 2022 ennusteessaan Suomen BKT:n kas-
vavan 1,5 prosenttia vuonna 2022, 1,7 prosenttia vuonna 2023 ja 1,5 prosenttia vuonna 2024. Julkisen talouden alijää-
män suhteessa BKT:hen ennakoidaan olevan 2,2 prosenttia, 1,7 prosenttia ja 1,4 prosenttia vuosina 2022–2024. Julkisen 
velan suhteessa BKT:hen ennustetaan olevan 66,2 prosenttia vuonna 2022, kasvavan 66,9 prosenttiin vuonna 2023 ja 
68,0 prosenttiin vuonna 2024. 

 
12 Ks. esim. eduskunnan talousvaliokunnan lausunto TaVL 23/2022 vp. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/TaVL_23+2022.aspx
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Ministeriön ennusteet ovat muiden tahojen ennusteiden otoksen avulla Suomen taloutta ennustavien tahojen po-
pulaatiolle muodostettujen ennustevälien sisällä.13, 14 Ministeriön talousennuste vuosille 2022–2024 on EU-säännöstön 
tarkoittamalla tavalla realistinen. 

Valtiovarainministeriön vuosien 2022–2023 ennusteita verrattiin joulukuussa 2021 ja sen jälkeen lähtien julkaistujen 
ennusteiden perusteella muodostettuun a) staattiseen ennusteväliin, b) ennusteajankohdan huomioivaan ennusteväliin 
ja c) ennusteajankohdan sekä sodan alkamisen Ukrainassa huomioivaan ennusteväliin. Ministeriön ennusteet kahdelle 
mainitulle lähivuodelle sijoittuvat kaikissa tarkastelumuuttujissa kaikkien kolmen ennustevälin sisäpuolelle. Tämän tar-
kastelun perusteella valtiovarainministeriön ennusteet ovat linjassa muiden ennusteiden muodostaman otoksen avulla 
arvioidun, kaikkien ennusteiden populaation ennustevälien kanssa.  

On kuitenkin syytä huomioida, että arvioidussa ennusteiden populaatiossa niin optimistisin kuin pessimistisinkin en-
nuste voi lopulta osua lähimmäksi toteutuvaa kehitystä. Lisäksi ennusteväleillä pyritään kuvaamaan rajoja, joiden välissä 
arvioidaan olevan 95 prosenttia ennustehavainnoista – toisin sanoen viisi prosenttia ennusteista on vielä ennustevälin 
ulkopuolella. Yksittäiset ennusteet voivat siis olla myös ennustevälin ulkopuolella, valtaosa kuitenkaan ei. 

Taulukko 1:  Valtiovarainministeriön ennusteet vuosille 2022–2023 ovat muiden talousennusteiden avulla muodostettujen ennus-
tevälien sisällä.  
VM:n ennustetta verrataan muiden tahojen ennusteista muodostettuun a) 95 %:n ennusteväliin, b) ennusteajankohdan huomioi-
vaan 95 %:n ennusteväliin ja c) ennusteajankohdan sekä Venäjän hyökkäyssodan alkamisen (24.2.2022) huomioivaan 95 %:n ennus-
teväliin. Lähde: ennustajat ja VTV. Taulukon asteikko: 3 = VM:n ennuste on kaikkien välien sisällä, 2 = VM:n ennuste on yhden välin 
ulkopuolella, 1 = VM:n ennuste on kahden välin ulkopuolella, 0 = VM:n ennuste on kaikkien välien ulkopuolella 

Ennustettava muuttuja 2022e 2023e 

BKT, volyymin muutos, % 3 3 

Tuonti, volyymin muutos, % 3 3 

Yksityinen kulutus, volyymin muutos, % 3 3 

Julkinen kulutus, volyymin muutos, % 3 3 

Vienti, volyymin muutos, % 3 3 

Investoinnit, volyymin muutos, % 3 3 

Työttömyysaste, % työvoimasta 3 3 

Työllisyysaste, % väestöstä 3 3 

Inflaatio, % 3 3 

Vaihtotase, % suhteessa BKT:hen 3 3 

Julkinen talous, rahoitusjäämä, % suhteessa BKT:hen 3 3 

Julkinen talous, bruttovelka, % suhteessa BKT:hen 3 3 

Valtiovarainministeriön ennusteita vuodelle 2024 verrattiin joulukuussa 2021 ja sen jälkeen julkaistujen ennusteiden 
perusteella muodostettuun a) staattiseen ennusteväliin ja b) ennusteajankohdan huomioivaan ennusteväliin. Keväällä 
2022 monet ennustajat keskittyivät kuluvan ja seuraavan vuoden ennustamiseen. Osa keskittyi lisäksi vain päivittämään 
muuttuneen BKT-kasvun näkymää. Ennustehavaintojen määrä vuodelle 2024 muodostui siten pienehköksi, eikä analyy-
siin voitu lisätä ylimääräistä sodan alkamista kuvaavaa dummy-muuttujaa. Vuotta 2024 koskevat valtiovarainministe-
riön ennusteet sijoittuvat kaikissa tarkastelumuuttujissa molempien ennustevälien sisäpuolelle. Näin ollen myös vuoden 
2024 ministeriön ennusteet ovat linjassa muiden ennusteiden muodostaman otoksen avulla arvioidun populaation en-
nustevälien kanssa. 

 
13 Ennustevälit on muodostettu 15 muun ennustajan kuin valtiovarainministeriön ennusteiden ja tilastollisen T-testisuureen perusteella. Nämä en-
nustajat ovat Danske Bank, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Eläketurvakeskus (ETK), Euroopan komissio, Handelsbanken, Kansainvälinen va-
luuttarahasto (IMF), Kuntarahoitus, Labore, LähiTapiola, Nordea, OP Ryhmä, Pellervon taloustutkimus (PTT), Suomen Hypoteekkiyhdistys (Hypo), Suo-
men Pankki ja Säästöpankki. Kaikki eivät tuota ennusteita samassa laajuudessa kuin valtiovarainministeriö. Vuoden 2022 keväällä Suomen Pankki sekä 
Kuntarahoitus ja Nordea julkaisivat 2022 BKT-kasvulle ala- ja ylärajan. Sekä ylä- että alarajat ovat käytössä vuoden 2022 BKT-kasvun 95 prosentin 
ennustevälejä muodostettaessa. 
14 Muut tahot, jotka tuottavat ennusteita Suomen talouden kehityksestä ja joita tässä tarkastellaan, ovat julkaisseet ennusteensa 1.12.2021–
19.4.2022 välisenä aikana. Valtiovarainministeriön ennuste on julkaistu 13.4.2022 ja ennusteessa on hyödynnetty 5.4.2022 mennessä saatavilla 
olleita tietoja. 
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Taulukko 2:   Valtiovarainministeriön vuodelle 2024 tuottamat ennusteet ovat muiden talousennusteiden avulla muodostettujen 
kahden ennustevälin sisällä.  
Vuoden 2024 ennusteiden pienemmästä havaintomäärästä johtuen, VM:n ennustetta verrataan muiden tahojen ennusteista muo-
dostettuun a) 95 %:n ennusteväliin ja b) ennusteajankohdan huomioivaan 95 %:n ennusteväliin. Lähde: ennustajat ja VTV. Taulukon 
asteikko: 2 = VM:n ennuste on molempien välien sisällä, 1 = VM:n ennuste on yhden välin ulkopuolella 

Ennustettava muuttuja 2024e 

BKT, volyymin muutos, % 2 

Tuonti, volyymin muutos, % 2 

Yksityinen kulutus, volyymin muutos, % 2 

Julkinen kulutus, volyymin muutos, % 2 

Vienti, volyymin muutos, % 2 

Investoinnit, volyymin muutos, % 2 

Työttömyysaste, % työvoimasta 2 

Työllisyysaste, % väestöstä 2 

Inflaatio, % 2 

Vaihtotase, % suhteessa BKT:hen 2 

Julkinen talous, rahoitusjäämä, % suhteessa BKT:hen 2 

Julkinen talous, bruttovelka, % suhteessa BKT:hen 2 

EU:n finanssipoliittisten sääntöjen poikkeuslauseke on edelleen voimassa 

EU-komissio aktivoi maaliskuussa 2020 koronakriisin vuoksi vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen. 
Tämä tarkoittaa, että jäsenmaille sallitaan poikkeamat julkista taloutta koskevista vaatimuksista sillä edellytyksellä, että 
poikkeaminen ei vaaranna julkisen talouden kestävyyttä keskipitkällä aikavälillä. Poikkeuslauseke on nykytiedon valossa 
voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Komissio asetti keväällä 2021 jäsenmaiden talouksien toipumisen koronakriisiä 
edeltävälle tasolle keskeiseksi edellytykseksi yleisestä poikkeuslauseesta luopumiselle. Komission talviennusteen 2022 
perusteella arvioitiin, että poikkeuslausekkeesta luovuttaisiin vuonna 2023. Kuitenkin Venäjän hyökkäys Ukrainaan on 
heikentänyt talousnäkymiä, minkä johdosta voimassaoloaikaa pidennettiin.15 

Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion mukaan julkisyhteisöjen alijäämä ei saisi olla suurempi kuin 3 prosent-
tia suhteessa BKT:hen ja julkisyhteisöjen velka ei saisi ylittää 60 prosenttia suhteessa BKT:hen. Raja-arvojen ylittyminen 
voi johtaa liiallisten alijäämien menettelyn (EDP) käynnistymiseen. Poikkeuslausekkeen voimassaoloaikana komissio ei 
ole kuitenkaan käynnistänyt uutta EDP-menettelyä yhdenkään jäsenmaan kohdalla16. Suomen julkisen talouden ali-
jäämä oli 2,6 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2021, ja valtiovarainministeriön riippumattoman ennusteen mukaan 
alijäämä vahvistuu kuluvana ja tulevana vuonna (taulukko 3). Vuoden 2020 kriteerin ylitys on jäänyt väliaikaiseksi. Näin 
ollen Suomi noudattaa alijäämäkriteeriä.  

Taulukko 3:  Julkisyhteisöjen nimellinen rahoitusasema ja julkisyhteisöjen velka 2020–2026, prosenttia suhteessa BKT:hen. Lähteet: 
Tilastokeskus, valtiovarainministeriön ennuste, kevät 2022 

Vuosi 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 

Julkisyhteisöjen nimellinen rahoitusasema  -5,5 -2,6 -2,2 -1,7 -1,4 -1,8 -1,8 

Julkisyhteisöjen bruttovelka  69 65,8 66,2 66,9 68 69,1 69,9 

 
15 https://ec.europa.eu/info/system/files/2022-european-semester-csr-finland_en.pdf (Recommendation for a Council Recommendation on the 
2022 National Reform Programme of Finland and delivering a Council opinion on the 2022 Stability Programme of Finland julkaistu 23.5.2022). 
16 Romanian EDP-menettely käynnistettiin vuoden 2019 perusteella. https://ec.europa.eu/info/system/files/com-2021-500_en.pdf (Euroopan ko-
mission tiedonanto parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, sosiaali- ja talouskomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointi-
pankille, julkaistu 2.6.2021).  
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Julkisyhteisöjen velkasuhde ylitti 60 prosentin rajan vuonna 2020. Vuonna 2021 velkasuhde supistui edelliseen vuo-
teen nähden, mutta valtiovarainministeriön riippumattoman ennusteen mukaan velkasuhde kääntyy kasvuun kuluvana 
vuonna ja pysyy kasvu-uralla ennustejakson ajan. Kun velkasuhde on ylittänyt 60 prosentin rajan, tulisi velkasuhdetta 
säännöstön mukaan supistaa. Komissio on 2.3.2022 julkaistussa tiedonannossaan kuitenkin todennut, että velan supis-
tamissäännön noudattaminen tämänhetkisissä olosuhteissa edellyttäisi vaativaa finanssipoliittista sopeuttamista, joka 
voisi vaarantaa talouskasvun17. Tarkastusvirasto arvioi valtiovarainministeriön kevään 2022 ennusteen perusteella, että 
velan supistamissäännön noudattaminen niin kutsutun eteenpäinkatsovan kriteerin mukaisesti olisi tarkoittanut julki-
sen talouden vahvistamista 7,5 miljardilla eurolla (2023 vuoden tasossa) ennustettuun nähden vuoteen 2025 mennessä, 
mikäli vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöihin olisi palattu vuonna 2023. Tarkastusvirasto yhtyy näkemykseen kasvun 
suojaamisen tarpeesta, mutta samalla painottaa velkasuhteen vakauttamiseen tärkeyttä. 

Vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevässä osiossa tarkastellaan maakohtaisen keskipitkän aikavälin tavoit-
teen (MTO) saavuttamista tai edistymistä sitä kohti rakenteellisen jäämän ja menosäännön laskennan avulla. Suomen 
keskipitkän aikavälin tavoite on -0,5 prosentin rakenteellinen jäämä suhteessa BKT:hen. Poikkeuslausekkeen voimassa-
oloaikana jäsenmaille ei ole asetettu numeerisia finanssipoliittisia suosituksia eli vaatimuksia rakenteellisen jäämän ja 
menosäännön kehitykselle. Kuviossa 12 on esitetty rakenteellisen jäämän kehitys käyttäen kahta eri menetelmää suh-
dannetilanteen arviointiin. Toisessa rakenteellisen jäämän laskennassa käytettävä suhdannetilan arvio perustuu tuo-
tantokuiluun, joka on laskettu jäsenmaiden yhteisesti sopimalla tuotantofunktiomenetelmällä. Toisessa suhdannetilaa 
kuvaa VTV:n lämpökartan tuottama yhdistelmäindikaattori18. Molemmissa laskelmissa on käytössä myös valtiovarain-
ministeriön kevään 2022 ennuste ja tilastotietoja. Sääntötarkastelun kannalta keskeisiä ovat vuodet 2021–2023. Mene-
telmät antavat selvästi toisistaan poikkeavan arvion rakenteellisesta jäämästä ja sen vuosimuutoksesta vuonna 2021. 
Yhdistelmäindikaattorin avulla arvioitu rakenteellinen jäämä jatkaa laskuaan jopa alle -4 prosenttiin suhteessa BKT:hen 
vuonna 2021, kun taas tuotantokuilun avulla arvioitu rakenteellinen jäämä kääntyy nousuun ja on -1,9 prosenttia suh-
teessa BKT:hen vuonna 2021. Molempien menetelmien mukaan rakenteellinen jäämä vahvistuisi vuosina 2022–2023.  

 

 
 

Kuvio 12: Keskipitkän aikavälin tavoite (MTO) ja rakenteellinen jäämä tuotantokuilulla ja yhdistelmäindikaattorilla arvioituna. 
Lähteet: VM ennuste kevät 2022, VTV:n fipo-valvonnan laskelmat 

 
17 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/com_2022_85_1_en_act_en.pdf (Communication from the Commision to the 
Council, Fiscal policy guidance for 2023, julkaistu 2.3.2022). 
18 Strifler, M. ja Kokkinen, A. 2021b: Forecast for the Finnish business cycle heatmap. Julkaisematon käsikirjoitus, finanssipol itiikan valvonta VTV 
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Neuvosto suositteli kesäkuussa 2021 Suomelle kasvua tukevaa finanssipolitiikan mitoitusta vuodelle 2022. Touko-
kuussa 2022 komissio esitti siirtymistä neutraaliin finanssipolitiikan mitoitukseen vuonna 2023 kuitenkin huomioiden 
sotatilasta johtuviin muuttuviin olosuhteisiin sopeutuminen sekä vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja energiainves-
tointeihin panostaminen. Finanssipolitiikan mitoitusta on käsitelty tarkemmin muistiossa edellä. 

EU:n finanssipoliittisen sääntökehikon uudistamistarve oli tunnistettu jo ennen koronapandemiaa ja sen aiheutta-
maa julkisten velkojen kasvua. Sääntökehikon kehittäminen laitettiin kuitenkin poikkeusolojen takia jäihin. Keskustelua 
ja kehitystyötä jatkettiin vuonna 2021. Komission tavoitteena on ollut, että jäsenmailla olisi laaja konsensus etenemis-
tavasta hyvissä ajoin vuotta 2023 varten.  

Kerätäkseen syötteitä sääntökehikon uudistamistyöhön EU-komissio teetti syksyllä 2021 kyselyn EU:n taloudellisesta 
ohjausjärjestelmästä19. Kyselyyn vastasi edustajia muun muassa julkiselta sektorilta, ajatuspajoista, liitoista ja yrityksistä 
pääosin EU-alueelta. Vastauksissa nousi esiin muun muassa, että sääntökehikon tulisi mahdollistaa julkiset investoinnit 
(etenkin vihreään siirtymään keskittyvät). Sen tulisi myös varmistaa kestävä julkisen talouden hoito, etenkin velkakes-
tävyys, esimerkiksi asettamalla jäsenmaakohtaisia tavoitteita velan vähentämiseksi ja tehokkaan vastasyklisen finanssi-
politiikan turvaamiseksi. Vastauksissa haluttiin pitää kiinni jokavuotisesta monitahoisesta valvonnasta sekä hyödyntää 
EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen käyttöönotosta saatuja oppeja. Sääntökehikkoon peräänkuulutettiin selkeyttä 
ja parempaa läpinäkyvyyttä sekä voimakkaampaa kansallista omistajuutta, jota VTV:n finanssipolitiikan valvonnan mu-
kaan tukisi kansallisten riippumattomien finanssipolitiikan valvojien aseman vahvistaminen esimerkiksi lainsäädännölli-
sin keinoin. Läpinäkyvyyttä heikentää volatiilien ja havaitsemattomien indikaattoreiden käyttö, osassa vastauksissa nos-
tettiin erikseen esille tuotantokuiluarvio ja sen epävarmuus. 

Poikkeukselliset olosuhteet antavat edelleen joustoa lakisääteisten julkisen talouden 
tavoitteiden asettamiseen 

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026 hyväksyttiin valtioneuvostossa ja annettiin eduskunnalle 13.4.2022. 
Liitteeseen 1 on koottu tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan havaintoja uusimman julkisen talouden suunni-
telman sisällöstä suhteessa sitä säätelevään asetukseen. Uusimpaan suunnitelmaan on sisällytetty muutetut julkisen 
talouden kehitystä koskevat monivuotiset tavoitteet vuosille 2022–2025. Tavoitteet seuraavat valtiovarainministeriön 
ennustetta ja ovat hieman kevään 2021 tavoitteita kireämmät. Sen sijaan valtion, kuntien, hyvinvointialueiden, työelä-
kelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nimellistä jäämää koskevat alasektorikohtaiset tavoitteet vuodelle 2023 
pidettiin suunnitelmassa ennallaan. 

Tarkastusvirasto yhtyy valtioneuvoston tulkintaan, että nykyisessä tilanteessa, jossa EU-lainsäädännön mukaiset 
poikkeukselliset olosuhteet ovat yhä voimassa, monivuotisten ja sektorikohtaisten tavoitteiden ei tarvitse johtaa keski-
pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseen. Keskipitkän aikavälin tavoite on, että julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoi-
tusasema olisi –0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Poikkeussäännös tuo siten väljyyttä tavoitteisiin. Esitetyt tavoitteet 
täyttävät asetuksen vaatimuksen, koska asetuksessa ei säädetä tavoitteiden kireydestä sellaisessa tilanteessa, jossa 
poikkeuslauseketta sovelletaan.  

Keväällä 2021 asetettu julkisen talouden tavoiteura oli hyvin väljä verrattuna ennen koronapandemiaa asetettuun 
tavoiteuraan (kuvio 13). Keväällä 2021 asetettu tavoiteura vastasi hyvin pitkälti valtiovarainministeriön silloisen riippu-
mattoman ennusteen mukaista kehityskulkua. Tavoiteuran väljyys tarkoitti, että sen saavuttamiseksi ei käytännössä 
tarvittu uusia talouspoliittisia toimenpiteitä. Valtiovarainministeriön syksyn 2021 ennusteen perusteella keväällä ase-
tettu tavoiteura oltaisiin saavutettu vielä selvemmin. Keväällä 2022 tavoitteita kiristettiin, ja niiden yhtenevyys riippu-
mattoman ennusteen kanssa merkitsee sitä, että tavoitteiden saavuttamiseksi ei edelleenkään tarvita uusia toimenpi-
teitä riippumattoman ennusteen valossa. 

 
19 Commission Staff working paper document, Online public consultation on the review of the EU economic governance framework, Economic Gov-
ernance Review – Summary report of the public consultation | European Commission (europa.eu), julkaistu 28.3.2022. 

https://ec.europa.eu/info/files/economic-governance-review-summary-report-public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/files/economic-governance-review-summary-report-public-consultation_en
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Kuvio 13: Vaalikauden ensimmäisen julkisen talouden suunnitelman (JTS), kevään 2021 julkisen talouden suunnitelman, syksyn 
2021 talousarvioesityksen sekä kevään 2022 julkisen talouden suunnitelman mukaiset tavoite- ja ennusteurat julkisyhteisöjen 
nimellisen rahoitusaseman kehityksestä. Kevään 2022 tavoiteura on määritelty vuoteen 2025 asti. Lähde: Julkisen talouden 
suunnitelmat syksy 2019, kevät 2021 ja kevät 2022 sekä VM:n Taloudellinen katsaus, syksy 2021 

Julkisen talouden suunnitelmaa 2023–2026 annettaessa (13.4.) voimassa olleessa asetuksessa säädettiin, että halli-
tuksen tulee asettaa euromääräinen rajoite sille, miten paljon valtion toimenpiteet lisäävät paikallishallinnon menoja. 
Tätä rajoitetta kutsutaan kuntatalouden menorajoitteeksi. Keväällä 2020 laaditussa julkisen talouden suunnitelmassa 
vuosille 2021–2024 todettiin, että syksyllä 2019 asetettu menorajoite on ylittynyt. Julkisen talouden suunnitelmassa 
vuosille 2022–2025 kuntatalouden menorajoitetta ei enää seurattu, vaan siinä todettiin, että ”Hyvinvointialueiden pe-
rustamisesta johtuen menorajoitteen seuranta ei enää v. 2023 ole mielekästä”. Hyvinvointialueiden perustamisen 
myötä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi ja valtion rahoitetta-
vaksi. Tästä huolimatta voimassa oleva asetus olisi edellyttänyt, että kuntatalouden menorajoitetta seurataan. Kunta-
talouden menorajoitteesta on luovuttu JTS-asetuksesta 28.4.2022 annetun asetusmuutoksen myötä. Asetusmuutosta 
sovelletaan jo kevään 2022 julkisen talouden suunnitelmaan, joten suunnitelman sisältö vastaa tältä osin asetuspohjaa. 

EU:n finanssipoliittisen sopimuksen Suomessa toimeenpaneva finanssipoliittinen laki (869/2012) sisältää säännökset 
korjausmekanismista. Mekanismi käynnistyy, jos EU-päätöksenteossa on todettu merkittävä poikkeama Suomen julkis-
yhteisöjen rakenteellisen rahoitusaseman kehityksessä suhteessa sille asetettuun tavoitteeseen ja jos Suomi on saanut 
EU:n neuvostolta suosituksen ryhtyä korjaaviin toimiin. Korjausmekanismin käynnistymisen jälkeen valtioneuvoston on 
annettava eduskunnalle selonteko ja mahdollisessa jatkovaiheessa tiedonanto julkista taloutta korjaavista toimista. Val-
tioneuvoston ei tarvitse antaa selontekoa eikä tiedonantoa, jos Suomi on EU-lainsäädännön mukaisissa poikkeukselli-
sissa olosuhteissa. Poikkeuksellisten olosuhteiden lakkaamisen jälkeen valtioneuvoston tulee vahvistaa julkista taloutta 
vähintään 0,5 prosenttiyksiköllä suhteessa BKT:hen (rakenteellisin termein mitattuna) viimeistään seuraavana kalente-
rivuonna, ja Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa lausunnon toimenpiteiden riittävyydestä.  

Tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonta on käsitellyt poikkeuksellisten olosuhteiden lakkaamista ja tähän liitty-
vää finanssipoliittisen lain tulkintaa finanssipolitiikan valvonnan eduskuntakertomuksessa joulukuussa 2021. Valtioneu-
vostolle asetetut velvoitteet poikkeuksellisten olosuhteiden lakattua ovat jossain määrin epäselviä verrattuna niihin fi-
nanssipoliittisen lain pykäliin, jotka koskevat valtioneuvostolta vaadittavia toimia tilanteessa, jossa EU:n neuvosto olisi 
todennut Suomen julkiseen talouteen muodostuneen merkittävän poikkeama ja Suomi olisi saanut neuvostolta suosi-
tuksen korjaaviksi toimiksi. Tilanne on keväällä 2022 muuttunut vielä siten, että EU-tasolla määritellyt poikkeukselliset 
olosuhteet ovat voimassa vielä vuonna 2023. Tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonta jatkaa asian seuraamista tu-
levissa raporteissaan. 
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Kehysjärjestelmään tehdyt poikkeukset lisäävät menopainetta seuraavalle 
hallituskaudelle 

Vaalikauden menokehyksellä tarkoitetaan hallitusohjelmassa päätettyä euromääräistä kehystasoa, sekä periaatteita, 
joilla varmistetaan, että hallitusohjelmassa päätetty kehystaso pysyy muuttumattomana koko hallituskauden ajan. Pää-
ministeri Marinin hallituskauden aikana vaalikauden kehykseen on tehty useita niin kutsuttuja tietoisia poikkeuksia, joi-
den takia kehystaso on kasvanut hallituskauden aikana suhteessa hallitusohjelmassa päätettyyn tasoon. Uusista meno-
lisäyksistä on tehty päätöksiä myös vuodelle 2022 ja 2023, ja kehystasoa on nostettu vastaavasti. Poikkeukset ovat osal-
taan nostaneet pysyvien kehysmenojen määrän aiempia hallituskausia korkeammalle tasolle. 

Kehysjärjestelmää voi käyttää kehysmenojen nostamiseen, laskemiseen tai tietyn tason säilyttämiseen siten, että 
järjestelmän avulla on mahdollista läpinäkyvästi seurata päätösten vaikutusta suhteessa hallitusohjelmassa päätettyyn 
kehystasoon. Taulukkoon 4 on koottu kaikki poikkeuksien mahdollistamat menolisäykset suhteessa tilanteeseen, jossa 
hallitusohjelman kehystasossa olisi pysytty. 

Kehykseen on koko hallituskauden aikana viety uusia menokokonaisuuksia yhteenlaskettuna noin 17 miljardia (lisä-
menojen kertymä koko vaalikaudelta) verrattuna tilanteeseen, jossa hallitusohjelman kehystasossa olisi pysytty. Suurin 
osa kehykseen lisätyistä menoista on johtunut koronatilanteesta ja sodasta. Mukana on myös 1,6 miljardin euron edestä 
menolisäyksiä, jotka johtuvat hallitusohjelmassa päätettyjen uudistusten tarvitsemasta lisärahoituksesta tai on voitu 
käyttää pysyviin menolisäyksiin. Nämä kehysnostot ovat selvästi rikkoneet kehysperiaatteita, sillä tällaiset menot tulisi 
kehysperiaatteiden mukaan kyetä rahoittamaan kehyksen puitteissa tekemällä priorisointia ja uudelleenallokointia mui-
den menojen kanssa.  

Hallitus päätti aiemmin kehysnostoina 900 miljoonaa vuodelle 2022 ja 500 miljoonaa vuodelle 2023. Julkisen talou-
den suunnitelman 2023–2026 antamisen yhteydessä hallitus päätti toteuttaa Veikkauksen edunsaajien 990 miljoonan 
euron rahoituksen siirron kehykseen tavalla, jossa kehystä nostettiin arviolta 228 miljoonaa euroa enemmän kuin Veik-
kauksen tuloutusta vastanneita menoja (n. 762 milj.) siirrettiin kehyksen ulkopuolelta kehykseen. Kehyssäännön mu-
kaista perustetta tällaiselle kehyksen nostolle ei ole. Vuodelle 2023 päätettyä 500 miljoonan kehysnostoa perusteltiin 
osaltaan kehyksen piiriin kuuluneilla Veikkauksen edunsaajien noin 175 miljoonan menoilla. Kun hallitus myöhemmin 
päätti siirtää vuotta 2024 koskeneen, parlamentaarisesti linjatun rahoitusmallin mukaisena Veikkauksen edunsaajien 
menot kokonaisuudessaan kehykseen jo vuonna 2023, aiempi 175 miljoonan euron varaus on voitu käyttää muihin me-
noihin.  

Kuvatunlaiset poikkeukset eivät ole finanssipolitiikan valvonnan arvion mukaan menokehysjärjestelmän mukaisia, 
vaan ne selvästi rikkovat kehyssäännön periaatteita. Kehyssäännön näkökulmasta Veikkauksen edunsaajien menot kui-
tenkin kuuluvat kehykseen, joten päätös on kehysjärjestelmän kokonaisuuden kannalta oikea, vaikka menojen siirtoa 
kehykseen ei teknisesti toteutettu kehyssäännön mukaisena. 

Taulukko 4:  Kehyssäännöstä luopumisen jälkeen toteutetut poikkeukset sekä niiden arvioidut menovaikutukset (miljoonaa euroa) 
suhteessa hallitusohjelmassa linjattuun kehykseen 

Kehystason muutokset 2020 2021 2022 2023 

Poikkeusolojen mekanismi - 500 500 - 

Poikkeus tai varaus koronatilanteen johdosta  1 848 339 - 

Kehystason nousu tai korotus 8 437 - 900 500 

Poikkeus turvallisuuspoliittisen tilanteen johdosta - - 1 992 1 998 

Veikkauksen edunsaajien menoilla perusteltu ylimääräinen nosto - - - 228 

Kehystason alennus liittyen linjattuun 370 milj. euron pysyvään säästöön -  -  -  -42 

Yhteensä 8 437 2 348 3 731 2 684 

Kehyksen ulkopuoliset lisämenot poikkeuksena kehyssääntöön 2020 2021 2022 2023 

Poikkeusolojen vaikutukset - 269 258 155 

Koronavirustilanteen terveysturvallisuus - 1 933 115 35 

Poikkeus turvallisuuspoliittisen tilanteen johdosta -  -  51 -  

Yhteensä 0 2 202 424 190 
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Hallitus päätti julkisen talouden suunnitelman 2023–2026 laadinnan yhteydessä merkittävistä lisämenoista turvalli-
suuspoliittisen tilanteen johdosta. Menot kohdentuvat maanpuolustukseen, raja- ja kyberturvallisuuteen, sotaan Ukrai-
nassa välittömästi liittyviin menoihin sekä huoltovarmuutta, energiahintojen nousua ja vihreää siirtymää koskeviin toi-
miin. Lisämenot ajoittuvat vuosille 2022–2026 ja ovat mittaluokaltaan yhteensä noin 7 miljardia euroa. Osa menoista 
voi olla pysyviä ja osa on määräaikaisia. Vuosille 2022 ja 2023 kummallekin päätetyt noin 2 miljardin euron lisämenot 
rahoitetaan kehyksen ulkopuolella niin, että kehystasoa korotetaan vastaavasti. Mikäli menoihin tulee muutoksia, ke-
hystasoa korjataan vastaavasti. Pieni osa menoista on jo valmiiksi kehyksen ulkopuolisia, joten niiden osalta ei tarvitse 
korottaa kehystasoa. 

Koska turvallisuuspoliittisen tilanteen edellyttämän kehyspoikkeuksen määritelmä on laaja ja poikkeuksella voidaan 
lisätä joiltain osin myös pysyvien menojen määrää, on tärkeää, että perustelut tietyn menokokonaisuuden kuulumiselle 
turvallisuuspoliittisen poikkeuksen piiriin ovat läpinäkyvästi saatavilla ja kyseiset menokokonaisuudet voidaan tarvitta-
essa erottaa normaalisti kehysmenojen piirissä olevista menoista. Erityisesti tilanteessa, jossa kehys ei rajoita tiettyjen 
menojen määrää, kyseisten menojen käytön tehokkuutta suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin tulisi arvioida. 

Vuonna 2023 hyvinvointialueiden rahoitus siirtyy valtiolle. Siirto nostaa valtion menot uudelle tasolle. Useiden sa-
manaikaisten suurien menokokonaisuuksien tuominen kehykseen voi vaikeuttaa sen erottamista, mitkä menoista ovat 
pysyviä ja mitkä väliaikaisia, ja mikä on eri päätösten vaikutus kehysmenoihin seuraavan hallituskauden alkaessa. Hy-
vinvointialueiden rahoituksen käsitteleminen kehyksessä on tärkeää ratkaista tavalla, jossa rahoituksen seuranta on 
läpinäkyvää ja kehyssäännön noudattaminen ei vaarannu vaikeasti ennakoitavien menotason muutosten takia. Hyvin-
vointialueiden laskennallisen rahoituksen olisi tärkeä kuulua kehysmenojen piiriin. Kehysvarausten käyttö harkinnanva-
raisten menojen kattamisessa on nykyisen hallituskauden aikana osoittautunut toimivaksi käytännöksi, mikäli varauksen 
käyttöä seurataan yksityiskohtaisesti. 

Kehyssääntö mahdollistaa, että kehykseen tehdään vuonna 2023 veronmaksajien maksurasitteen kannalta neutraali 
korjaus, jolloin hyvinvointialueiden aloittaessa kehystä nostetaan saman verran, kuin valtiolle siirtyy tulorahoitusta (ve-
rotuloja, veromenetysten kompensaatioita). Hyvinvointialueiden rahoitus näyttää ylittävän siirtyvän tulorahoituksen 
vuonna 2023. Hyvinvointialueiden rahoituksessa otetaan vuosittain huomioon ennustettu sote-palvelutarpeen kasvu ja 
kustannustason nousu. Hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa nopeammin kuin verotulot, joiden kasvu noudattaa yleistä 
talouskehitystä. Vuonna 2023 verotulojen kasvua hidastaa lisäksi sote-uudistukseen liittyvät verokertymien ajoitusteki-
jät. Uusi hallitus voi nostaa kehystä vuodesta 2024 alkaen vastaamaan hyvinvointialueiden kustannuksia. 

Kestävyystiekartta tulisi päivittää mahdollisimman pian 

Koronapandemian alkuvaiheessa vuonna 2020 hallitus laati kestävyystiekartan keskeiseksi julkisen talouden kestävyy-
den parantamisen välineeksi. Hallitus päätti kestävyystiekartan ensimmäisessä vaiheessa kesäkuussa 2020, että sen ta-
voitteena on vakauttaa julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen vuosikymmenen loppuun mennessä. Kevään 2021 
julkisen talouden suunnitelman mukaan hallitus tavoittelee julkisen talouden velkasuhteen kasvun taittumista vuosi-
kymmenen puolivälissä. VTV:n finanssipolitiikan valvonnan kannanottojen suuntaisesti kestävyystiekarttaan lisättiin ke-
väällä 2021 herkkyysanalyysejä velkasuhteen kehityksestä. Kevään 2021 kestävyystiekartassa esitettiin lisäksi erilaisia 
vaihtoehtoja siitä, mitkä ovat eri toimenpiteiden yhteisvaikutukset velkasuhteen kehitysuraan. Esitetyt arviot kehi-
tysurista kuvastavat hyvin sitä, että talouspolitiikassa on erilaisia vaihtoehtoja siinäkin tapauksessa, että peruslähtökoh-
daksi otetaan velkasuhteen vakauttaminen tai saattaminen alenevalle uralle. 

Kevään 2021 kestävyystiekartan mukaan hallituksen oli tarkoitus arvioida kestävyystiekarttojen kokonaisuutta laaja-
alaisemmin seuraavan kerran kehysriihessä keväällä 2022. Tavoitteena oli myös hyödyntää vuosittain päivitettävää kes-
tävyystiekarttaa hallituksen politiikkaa ohjaavana asiakirjana. Keväällä 2022 hallitus ei kuitenkaan julkaissut päivitettyä 
tiekarttaa, vaan kestävyystiekartta ainoastaan mainittiin lyhyesti julkisen talouden suunnitelmassa. Tiekartan jäämiseen 
pois julkisen talouden suunnitelman käsittelystä vaikutti Venäjän hyökkäyksen aiheuttama toimintaympäristön äkillinen 
muutos.  

Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden turvaamiseksi on tärkeää, että tiekarttaan sisältyvä velkasuhteen kas-
vun taittamistavoite toteutuu. Jotta velkasuhdetavoite voidaan saavuttaa, on olennaista seurata vähintään kerran vuo-
dessa tavoitteen tilannetta, toimien etenemistä sekä vielä tarvittavien uusien toimien mittaluokkaa. Siksi kestävyystie-
kartta tulisi päivittää mahdollisimman pian. Samalle vaalikaudelle osunut toinen, suuri kriisi, sota Ukrainassa, ei vähennä 
velkasuhteen kasvun taittamisen merkitystä. Tavoite ei muuttuneissakaan olosuhteissa ole saavuttamattomissa.  

Arviot siitä, kuinka paljon julkista taloutta tulisi vahvistaa, jotta velkasuhde saadaan vähintään vakautettua, muuttu-
vat voimakkaasti julkisen talouden ennusteiden muuttuessa. Tavoitteen toteutumisen varmistaminen edellyttää joka 
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tapauksessa julkisen talouden rakenteellisen tasapainon parantamista nykyisestä. Mikäli rakenteellinen alijäämä olisi 
tasoltaan maksimissaan puoli prosenttiyksikköä suhteessa bruttokansantuotteeseen, velkasuhde vähintään vakautuisi 
useimmissa tilanteissa. Tämä tavoite sisältyy jo nykyisellään kansalliseen lainsäädäntöön20, ja se on voimassa normaa-
lioloissa. Velkasuhteen kehitykseen vaikuttavat alijäämän ohella myös muut tekijät, kuten rahoitusvarojen hankinnat ja 
myynnit. Rakenteellisen alijäämän tavoite tarjoaa kuitenkin pohjan julkisen talouden vahvistamisen mittakaavan mää-
rittelylle. Tämänhetkisten kehitysarvioiden mukaan tavoitteesta ollaan ilman uusia politiikkatoimia jäämässä keskipit-
källä aikavälillä (vuoteen 2026 ulottuen) reilun prosenttiyksikön verran suhteessa bruttokansantuotteeseen. 

Kevään 2021 kestävyystiekartassa julkista taloutta vahvistava toimenpidekokonaisuus rakennettiin siten, että mikäli 
rakenteellisin toimin ei onnistuta vahvistamaan julkista taloutta riittävästi, jäljelle jäävä osuus katetaan suorilla menoi-
hin ja tuloihin vaikuttavilla toimilla. Onkin todennäköistä, että pelkin hitaasti vaikuttavin rakenteellisin toimin ei voida 
varmistaa velkasuhteen vakautumista tai kääntymistä laskuun. Tällöin tarvitaan myös menojen priorisointia, verotuksen 
kokonaisvaltaista tarkastelua ja näiden pohjalta tehtäviä päätösperäisiä, valtion rahoitusasemaa vahvistavia toimia. Mo-
nipuolisten toimien tarvetta lisäävät väestön ikääntyminen sekä uudet menotarpeet, kuten puolustusmenot ja vihreään 
siirtymään liittyvät investoinnit. Jotta julkisen talouden vahvistamiseen voidaan valita talouskasvun ja hyvinvoinnin kan-
nalta mahdollisimman suotuisat keinot, toimenpiteitä valitessa tulisi käytössä olla mahdollisimman kattava tietope-
rusta. Tämän takia hallituksen tulisi arvioida, onko julkisten menojen ja verotuksen rakenteista tällä hetkellä saatavilla 
riittävästi tietoa. Tarvittaessa hallituksen tulisi huolehtia tarpeellisista täydennyksistä esimerkiksi menokartoituksen 
tyyppisillä välineillä tai selvityksillä. 

Työllisyystoimet etenivät helmikuussa, mutta vaalikauden työllisyystoimien 

yhteisvaikutukset ovat vielä kaukana tavoitteista 

Osana velkasuhteen vakauttamistavoitetta hallitus pyrkii nostamaan työllisyysasteen 75 prosenttiin vuosikymmenen 
puolivälissä ja kasvattamaan työllisten määrää hallituksen työllisyystoimenpitein 80 000 henkilöllä vuosikymmenen lop-
puun mennessä. Työllisyystoimien julkisen talouden vaikutusten mittaluokka on vuoden 2021 keväällä päivitetyn kestä-
vyystiekartan mukaan 1–2 miljardia euroa. 

Hallitusohjelman tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta käytännössä saavutettiin helmikuussa 2022, mikäli arvioin-
nissa huomioidaan tilastoinnissa tapahtuneet muutokset. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa tehtiin viime 
vuonna muutoksia määritelmiin sekä keräys- ja haastattelutapoihin. Muutoksen myötä tilastoitujen työllisten määrä 
laski 30 000:lla, mikä vastaa työllisyysasteessa noin prosenttiyksikön muutosta. Siten hallitusohjelmassa asetettu 75 
prosentin tavoite vastaa nykytilanteessa noin 74 prosenttia. Tavoitteeseen suurin piirtein päästiin Tilastokeskuksen 
22.3.2022 julkaiseman helmikuun 2022 Työvoimatutkimuksen mukaan, jossa työllisyysasteen trendi nousi 74 prosent-
tiin.  

Suotuisan kehityksen taustalla on oletettavasti talouden nopea toipuminen koronakriisistä sekä ennen kriisiä alkanut 
suotuisa rakenteellisten tekijöiden kehityksen jatkuminen esimerkiksi ikääntyvien työllisten osalta. Nopeaan toipumi-
seen koronakriisistä ovat vaikuttaneet muun muassa maailmantalouden kehitys, laajat automaattiset vakauttajat ja suh-
dannetta tasaava elvyttävä finanssipolitiikka vuonna 2020.21 Työllisyysasteen positiivinen kehitys koronakriisin jälkeen 
on todennäköisesti pienentänyt vuoden 2021 kestävyystiekartassa mainittua julkisen talouden vahvistamistarvetta.22 
Myönteinen työllisyysasteen kehitys vaikuttaa kestävyysvajelaskelman perusuraan ja pienentää kestävyysvajetta. Pää-
tösperäiset rakenteelliset työllisyystoimet sen sijaan eivät pääsääntöisesti vaikuta kestävyysvajelaskelman perusuraan23 
ja näin ollen, niiden vaikutusta voi edelleen suoraan peilata mainittuun 1–2 miljardin euron vahvistamistavoitteeseen.  

 
20 Finanssipoliittinen laki (869/2012), joka saattaa voimaan EU:n finanssipoliittisen sopimuksen sisällön Suomessa . 
21 Elvyttävällä finanssipolitiikalla voi olla pysyviä myönteisiä vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Ks. Lainà, P. 2021. Koronaelvytyksen hystereesi-
vaikutus. Kansantaloudellinen aikakauskirja 117, 2/2021. 
22 On otettava huomioon, että kestävyystiekartan tavoite on taittaa julkisyhteisöjen velkasuhteen kasvu 2020-luvun puoliväliin. Tavoite ei koske 
julkisyhteisöjen velkasuhteen tasoa, joka nousi koronakriisin takia. 
23 Tähän on poikkeuksia, jotka on erikseen otettu huomioon raportin laskelmissa. Katso taulukon 6 viimeinen rivi, ja liite 2. 
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Taulukko 5:  Helmikuun 2022 työllisyyspäätökset 

Toimenpide 

(A) Vaikutusarvio li-
sätyöllisten määrästä 
(VM, muut ministe-
riöt, muut tahot) 

(B) Arvio lisätyöllisten 
potentiaalisesta mää-
rästä (toimenpiteen 
valmistelusta vastaava 
ministeriö) 

(C) Nettovaikutus julki-
seen talouteen (perus-
tuu lisätyöllisten vaiku-
tusarvioon (A), VM), 
milj. euroa 

(D) Nettovaikutus jul-
kiseen talouteen (pe-
rustuu VM:n lisätyöl-
listen vaikutusarvi-
oon, VTV), milj. eu-
roa  

Välisumma 5 300–6 300 
ei poikkea sarakkeesta 
A 

110 (ei sisällä TE-digi-
hanketta)24 

97–126 

Työttömyysturvan työssä-
oloehdon uudistaminen 

1 50025 
ei poikkea sarakkeesta 
A 

54 54 

Omaehtoisen opiskelun 
työnhakuvelvoite 

1 100 
ei poikkea sarakkeesta 
A 

41 36–44 

Opintotuen tulorajojen py-
syvä korotus 

2 500 
ei poikkea sarakkeesta 
A 

12,2 12,2 

TE-hallinon digi hankkeen 
jatkoa 

200–1 20026 (700) 
ei poikkea sarakkeesta 
A 

3–21 (16,1) (brutto) −14– +7 

100 %:sen palkkatuen käy-
tön rajoittaminen 

vähäinen 
ei poikkea sarakkeesta 
A 

10,3 10,3 

Muita toimia vähäiset/ei arvioitu 
ei poikkea sarakkeesta 
A 

−2 / ei arvioitu −2 / ei arvioitu 

Hallitus linjasi syksyllä 2021, että hallituksen puoliväliriihessä sopimasta, julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla 
vahvistavasta työllisyyskokonaisuudesta päätetään 15.2.2022 mennessä. Linjauksen mukaisesti hallitus päätti 11.2.2022 
uusista työllisyystoimista, joiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus on valtiovarainministeriön alustavien laskelmien mu-
kaan 5 300–6 300 henkilöä ja vaikutus julkiseen talouteen 110 miljoona euroa. Helmikuun päätöksistä mittaluokaltaan 
keskeisimmät ovat työttömyysturvan työssäoloehdon uudistaminen, omaehtoisen opiskelun työnhakuvelvoite, opinto-
tuen tulorajojen (pysyvä) korotus, TE-hallinnon digihankkeen jatko ja 100-prosenttisen palkkatuen käytön rajoittami-
nen.27 
Toimien arvioidut vaikutukset työllisyyteen ja julkiseen talouteen on listattu taulukossa 5. Sarakkeessa A esitetään toi-
mien työllisyysvaikutukset, jotka suurelta osin perustuvat valtiovarainministeriön julkaisemiin tietoihin. ”TE-hallinon 
digihankkeen jatko”-toimen vaikutus työllisyyteen on otettu asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (HE 225/2021 
vp), ja valtiovarainministeriön julkaisema luku on suluissa. Opintotuen tulorajojen korotus on toimenpide, jonka halli-
tus päätti tilapäiseksi toimeksi jo syksyllä 2021 ja joka muutettiin helmikuussa pysyväksi toimeksi. Pysyvänä toimena 
se edesauttaa hallituksen tavoitetta vakauttaa julkisyhteisöjen velkasuhde. On kuitenkin huomioitava, että valtiova-
rainministeriön laskelmassa on oletettu, että tulorajojen korotus ei vaikuttaisi opintojen etenemiseen. Koska tutkimus-
tietoa siitä, miten tulorajat vaikuttavat opintojen etenemiseen ei ole, voi tätä valtiovarainministeriön oletusta pitää 
perusteltuna. Siihen liittyy kuitenkin riski, kuten valtiovarainministeriö aiheellisesti kirjoittaa taustamuistossa. Jatko-
analyysi siitä, kuinka herkästi laskelman tulokset riippuvat oletuksesta, olisi ollut toivottavaa riskin suuruuden hahmot-
tamiseksi.  

Taulukon toiseksi viimeisessä sarakkeessa C esitetään valtiovarainministeriön haarukoimia (netto)vaikutuksia julki-
seen talouteen. Valtiovarainministeriö julkaisi nettovaikutuksia kaikkien muiden toimenpiteiden, paitsi TE-hallinon digi-
hankkeen jatkon osalta. Valtiovarainministeriön mukaan toimenpiteen vaikutus on 16,1 miljoonaa euroa (700 lisätyöl-
listä kertaa 23 000 euroa per henkilö), kun ei oteta huomioon toimenpiteen kustannuksia. Ministeriö kuitenkin muistut-
taa taustamuistossaan, että toimelle on osoitettu määrärahoja vuosina 2016–2021 yhteensä 50,9 miljoonaa euroa. 

 
24 Tieto on Julkisen talouden suunnitelmasta, Valtiovarainministeriön julkaisuja 2022:27. 
25 VM ja Työttömyysturvan kehittämisen työryhmän raportti. 
26 HE 225/2021 vp 
27 Muiden toimien vaikutukset ovat hyvin rajallisia, tai toimista on vain alustavaa tietoa ja niitä ei ole arvioitu. 
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Asiaa koskevassa hallituksen esityksessä toimen bruttovaikutukseksi julkiseen talouteen esitetään 3–21 miljoonaa euroa 
ja TE-hallinnon digihankkeen kehittämis- ja käyttöönottokustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 98,7 miljoonaa 
euroa. Tämän lisäksi ylläpitokustannusten arvioidaan olevan 5–7 miljoonaa euroa vuodessa. Hankkeen bruttovaikutusta 
ei ole otettu huomioon taulukon 5 julkisen talouden vaikutusten kokonaissummassa. Taulukkoon listattujen toimien 
nettovaikutusten summa on 115,5 miljoonaa euroa. Muiden pienempien toimien osalta, joiden vaikutuksia ei ole arvi-
oitu, on sitten jätetty 5 miljoonaa euroa liikkumavaraa. Näin kokonaissummaksi muodostuu lopulta 110 miljoonaa eu-
roa.  

Taulukon viimeisestä sarakkeessa D esitetään VTV:n finanssipolitiikan valvonnan haarukoima arvio nettovaikutuk-
sesta julkiseen talouteen. Arviot perustuvat valtiovarainministeriön laskelmiin ja arvioihin lisätyöllisten määrästä. Las-
kelmien logiikka on sama, mutta yhden lisätyöllisen vaikutukseksi julkiseen talouteen on oletettu 18 000–25 000 euroa 
vuodessa. Näin pyritään huomioimaan laajemmin vaikutuksiin liittyvää epävarmuutta.28 Samalla on huomioitu lisätyöl-
lisiä koskevissa tiedoissa esiintyvät vaihteluvälit. TE-hallinnon digihankkeen osalta bruttovaikutuksesta tulee vähentää 
kustannukset. Jos oletetaan hallituksen esityksessä arvioiduille kustannuksille (98,7 miljoonaa euroa) lineaarinen poisto 
ja vaikutusajaksi kymmenen vuotta29 (vuosipoistoksi muodostuu 10 miljoonaa euroa) ja lisätään siihen arvioidut vuosit-
taiset ylläpitokustannukset (5–7 miljoonaa euroa) tulisi bruttovaikutuksesta vähentää yhteensä 15–17 miljoonaa euroa. 
Nettovaikutukseksi jää näin ollen −14– +7 miljoonaa euroa. Kun lasketaan kaikkien toimien nettovaikutukset yhteen, ja 
jätetään yllä mainittu liikkumavara muiden toimien osalta huomioimatta, saadaan kokonaisnettovaikutukseksi 97–126 
miljoonaa euroa. Tätä voi pitää yhtenä lisäaskeleena julkista taloutta parantavien työllisyystoimien etenemisessä.  

Jotta saadaan kokonaiskuva hallituksen työllisyystoimista, on huomioitava hallituksen työllisyyspäätökset koko vaa-
likaudelta. Hallituksen aiemmat työllisyystoimet on päätetty pääosin vuosien 2019, 2020 ja 2021 budjettiriihessä, vuo-
den 2021 kehysriihessä ja joulukuussa 2020, jolloin päätettiin ikääntyneitä koskevasta työllisyyspaketista. Helmikuuhun 
2022 mennessä päätetyistä toimista vaikutuksiltaan merkittävimmät ovat ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäi-
väoikeuden poisto, pohjoismainen työvoimapalveluiden malli ja kuntien kannustinmalli. Taulukossa 6 esitetään hallituk-
sen toimien vaikutukset työllisyyteen ja julkiseen talouteen toimenpidekokonaisuuksittain.30  

Arviota lisätyöllisten määrästä voi pitää työllisyysvaikutuksena, jos sen taustalla on laskelma, joka perustuu perus-
teltuihin oletuksiin ja tieteellisin laskentakaavoihin tai mallinnuksiin. Sarakkeessa A esitetään nämä vaikutusarviot työl-
lisyystoimista. Arviot perustuvat suurelta osin valtiovarainministeriön tekemiin analyyseihin. Sarakkeessa B sen sijaan 
esitetään arvio työllisyysvaikutuksista työllisyyspotentiaaliin tai skenaarioon perustuen. Hallitus on julkaissut työllisyys-
potentiaaleja tai skenaarioita erityisesti vuoden 2021 kehysriihen päätöksistä. Skenaarioita ja potentiaaleja ei voi pitää 
varsinaisina työllisyysvaikutusarvioina, koska laskelmien oletukset tai laskentamenetelmät eivät ole riittävän perustel-
tuja, tai laskelmien tarkoituksena on tosiasiassa hahmottaa jonkin toimenpiteen kohderyhmän koko.31 Arvio lisätyöllis-
ten potentiaalisesta määrästä perustuu toimenpiteen valmistelusta vastaavan ministeriön tai ministeriöiden yhteis-
työssä tekemään arvioon. 

 
28 Katso myös aiemmat fipo-valvonnan raportit, Seuri (2020) ja VM:n kestävyysvajelaskelma.  
29 Valtiokonttorin poistomääräyksessä tietojärjestelmien poistoajaksi on määritelty 3–17 vuotta (aineettomat oikeudet) tai 3–20 vuotta (muut pitkä-
vaikutteiset menot). Palkeiden käyttöomaisuuskirjanpidon mukaan (ostetuissa) itse valmistetuissa järjestelmissä poistoajat ovat (3–15) 5–15 vuotta. 
HE:ssa 225/2021 vp kuvattujen tietojärjestelmän ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen perusteella on poistoajaksi oletettu 10 vuotta.  
30 Vaikutukset toimenpiteittäin esitetään liitteessä sekä helmikuun päätösten osalta taulukossa 5. 
31 Esimerkiksi jatkuvan oppimisen uudistuksen osalta hallituksen esityksessä (76/2021 vp) ei esitetä arviota lisätyöllisten määrästä. Toimen työlli-
syysluvun kuvataan muissa kohdissa kuitenkin olevan 10 000, vaikka kyse on skenaariosta. 
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Taulukko 6:  Hallituksen työllisyystoimien vaikutus julkiseen talouteen  

Toimenpide- 
kokonaisuuksia 

(A) Vaikutusarvio li-
sätyöllisten mää-
rästä, henkilöä (VM, 
muut ministeriöt, 
muut tahot) 

(B) Arvio lisätyöllisten po-
tentiaalisesta määrästä, 
henkilöä (toimenpiteen 
valmistelusta vastaava 
ministeriö) 

(C) Nettovaikutus julki-
seen talouteen, milj. € 
(perustuu vaikutusarvi-
oon lisätyöllisten mää-
rästä (sarake A), VM) 

(D) Nettovaikutus julki-
seen talouteen, milj. € 
(perustuu VM:n vaiku-
tusarvioon lisätyöllisten 
määrästä, VTV)32 

Helmikuun 2022 päätökset 5 300–6 300 ei poikkea sarakkeesta A 
110 (ei sisällä TE-digi-
hanketta)33 

97–126 

Budjettiriihen 2021 päätök-
set 

150–650 ei poikkea sarakkeesta A −15– −66 −15– −6634 

Kehysriihen 2021 päätökset 11 000 40 000–44 500 150 119–165 

Vuoden 2020 päätökset 
(budjettiriihen ja muut)35 

30 300–31 400 ei poikkea sarakkeesta A 325 189–518 

Muut työllisyyttä koskevat 
päätökset (ei mukana halli-
tuksen kirjauksessa) 

−17 000– -7 500 - - −464– −166 

Loppusumma:  
Ilman kielteisiä päätöksiä 

47 000–49 000 (76 000–83 000) +519– +570 +339– +794 

Loppusumma:  
Sisältää kielteiset päätök-
set, suora 

30 000–42 000 - - −125– +628 

Loppusumma:  
Kestävyysvajeen painelas-
kelma vertailukohtana 

27 300–32 200 - - +29– +514 

Toimien työllisyyspotentiaalien ja skenaariolaskelmien rinnastaminen vaikutusarvioihin on johtanut siihen, että työl-
lisyystoimien vaikutusten summasta on ollut esillä toisistaan poikkeavia arvioita. On hyvä, että työ- ja elinkeinoministe-
riö tarjoaa ajantasaisen listauksen36 työllisyystoimista, mutta ei ole johdonmukaista, että katsauksesta ei käy ilmi, onko 
kyse toimien potentiaalista vai vaikutusarvioista. Tietojen epäjohdonmukaisen rinnastamisen lisäksi kielteisesti työlli-
syyteen vaikuttavien työllisyystoimien poisjättäminen ministeriöiden ja hallituksen julkaisuissa johtaa siihen, että toi-
menpiteiden vaikutusten summasta ja jopa tavoitteiden saavuttamisesta on esillä toisistaan poikkeavia arvioita. 

Läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden vuoksi taulukossa 6 on esitetty kolme erilaista tapaa, joilla toimien vaiku-
tukset voidaan laskea yhteen. Ensimmäinen tapa jättää hallituksen työllisyyttä heikentävien päätösten vaikutukset huo-
mioimatta. Toinen tapa huomioi sekä työllisyyttä lisäävien että heikentävien päätösten vaikutukset. Kolmannessa ta-
vassa lähtökohtana on kestävyysvajearvio, joka on velkasuhteen vakauttamiseksi laaditun kestävyystiekartan pohjana. 
Tämä kolmas laskentatapa on yhteensopiva kestävyysvajearvion ja kestävyystiekartan kanssa. 

Kun huomioidaan aktiivimallin purkamisen ja vuoden 2020 talousarvion sisältämien toimien työllisyyttä heikentävät 
vaikutukset, tehtyjen työllisyyspäätösten kokonaisvaikutus julkiseen talouteen on VTV:n finanssipolitiikan valvonnan 
arvion mukaan noin −125– +628 miljoonaa euroa. Kun päätettyjä työllisyystoimia arvioidaan suhteessa keväällä 2021 
kestävyystiekartassa esitettyyn velkauraan, tulee huomioida, että päätetyistä toimista ansiosidonnaisen lisäpäivien 
alaikärajan nosto ja viidesosa aktiivimallista on huomioitu jo aiemmin julkisen talouden kestävyysvajearviossa. Siksi pää-
tettyjen työllisyystoimien osuus jää noin +29 – +514 miljoonaan euroon kestävyystiekartassa eri toimilla tavoitellusta 
+2– +2,5 miljardin euron julkisen talouden kokonaisvahvistamisesta velkasuhteen vakauttamiseksi. Työllisyystoimien 
julkisen talouden vaikutusten mittaluokaksi oli kevään 2021 kestävyystiekartassa arvioitu 1–2 miljardia euroa. 

 
32 Lisätietoja työllisyystoimien julkistaloudellisten vaikutusten laatimisesta on saatavilla finanssipolitiikan valvonnan raporteista: Finanssipolitiikan 
valvonnan raportti 2020, joulukuu 2020; Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta, toukokuu 2020.  
33 Tieto on Julkisen talouden suunnitelmasta, Valtiovarainministeriön julkaisuja 2022:27. 
34 Perustuu valtiovarainministeriöön vaikutusarvioon. Tätä kirjoitettaessa ei vielä ole tarkkaa tietoa uudistuksen yksityiskohdista. 
35 Ei sisällä alustavaa arviota yli 60-vuotiaiden työtulovähennyksen korottamisen seurauksista yli 55-vuotiaiden työllisyyspaketissa. Arvio tarkentui ja 
on huomioitu budjettiriihen 2021 päätösten kohdalla. Palkkatuen uudistuksen osalta arvio lisätyöllisistä tarkentui ja on huomioitu kehysriihen 2021 
päätöksissä.  
36 https://tem.fi/hallituksen-tyollisyystoimet-ja-niiden-vaikutukset  

https://tem.fi/hallituksen-tyollisyystoimet-ja-niiden-vaikutukset
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Liite 1: Huomioita julkisen talouden suunnitelman 2023–2026 vastaavuudesta julkisen 
talouden suunnitelmaa koskevan asetuksen vaatimuksiin 

Asetuksen vaatimus Arvio noudattamisesta 

Suunnitelma tarkistetaan vuosittain huhtikuun loppuun men-
nessä. 

Vuonna 2022 JTS hyväksyttiin ja julkaistiin 13.4.2022. Ajan-
kohta vastaa asetuksen vaatimusta. 

Julkisen talouden suunnitelman tulee kattaa koko julkinen ta-
lous. Suunnitelma sisältää valtiontaloutta, hyvinvointialueita, 
kuntataloutta, lakisääteisiä työeläkelaitoksia ja muita sosiaali-
turvarahastoja koskevat osat. 

Suunnitelman kattavuus ja rakenne vastaavat vaatimuksia.  

Julkisen talouden suunnitelmassa asetetaan rahoitusaseman 
BKT-osuutta koskevat monivuotiset tavoitteet koko julkiselle 
taloudelle sekä näiden lisäksi tavoite julkisen talouden osa-
alueille.  
 
Rahoitusasematavoitteet on asetettava siten, että ne valtio-
varainministeriön ennuste huomioon ottaen johtavat vähin-
tään julkisen talouden rakenteelliselle rahoitusasemalle ase-
tetun tavoitteen saavuttamiseen. Tästä voidaan poiketa, jos 
Suomessa vallitsevat finanssipoliittisen sopimuksen mukaiset 
poikkeukselliset olosuhteet, jotka vastaavat EU:n vakaus- ja 
kasvusopimuksen mukaisia poikkeuksellisia olosuhteita. 

Julkiselle taloudelle on asetettu rahoitusaseman BKT-suh-
detta koskevat tavoitteet hallituskauden loppuun, vuoteen 
2023, saakka (julkisen talouden osa-alueet) ja sekä monivuo-
tinen tavoiteura vuoteen 2025 asti (julkinen talous yhteensä).  
 
Julkisen talouden suunnitelman mukaan monivuotiset tavoit-
teet pidetään samoina kuin keväällä 2021. Tämä ei pidä tark-
kaan ottaen paikkansa, koska tavoitteita on muutettu (ki-
reämmäksi). Sen sijaan alasektoreittaiset tavoitteet vuodelle 
2023 pidettiin ennallaan. 

 
Suhdannetilanne huomioiden julkisen talouden nimelliselle 
rahoitusasemalle vuodelle 2023 asetettu tavoite (−1,7 pro-
senttia suhteessa BKT:hen) ei johtaisi rakenteelliselle rahoi-
tusasemalle asetetun tavoitteen (−0,5 prosenttiyksikköä suh-
teessa BKT:hen) saavuttamiseen. Lainsäädännössä viitatut 
poikkeukselliset olosuhteet ovat kuitenkin voimassa, joten ta-
voitteenasettelu on tehty asetuksen mukaisesti. 

Julkisen talouden suunnitelmassa esitetään koko julkista ta-
loutta koskevia rahoitusasematavoitteita vastaavat monivuo-
tiset tavoitteet julkisen talouden velan ja julkisen talouden 
menojen suhteesta markkinahintaiseen bruttokansantuottee-
seen. 

Julkisen velan ja julkisten menojen BKT-suhteina ilmaistut 
monivuotiset tavoitteet on ilmaistu asetuksen mukaisesti. 

Julkisen talouden suunnitelmassa esitetään julkisen talouden 
ja sen osa-alueiden (3 §:n 1 kohdan mukaiset osa-alueet) kes-
keisiä tulo- ja menoeriä koskevat arviot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Arviot laaditaan sekä oletuksella, että tuloihin ja menoihin 
vaikuttavaa lainsäädäntöä ei muuteta, että oletuksella, että 
tuloihin ja menoihin vaikuttavaa lainsäädäntöä muutetaan 
valtioneuvoston yksilöimällä tavalla.  
 
 
 

Keskeisiä tulo- ja menoeriä koskevat arviot on esitetty erik-
seen valtiontaloudelle, kuntataloudelle, hyvinvointialueille, 
työeläkelaitoksille ja muille sosiaaliturvarahastoille luvussa 
10. Lisäksi vakausohjelmassa on esitetty julkisen talouden 
keskeisiä tulo- ja menoeriä koskevat arviot. Julkisen talouden 
tulo- ja menoerien sekä erityisesti kokonaismenoja kuvaavien 
tietojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta julkisen talouden 
suunnitelmassa heikentää se, että suunnitelmassa käytetään 
vaihdellen erilaisia kokonaismenojen ja -tulojen käsitteitä/las-
kentakaavoja. 
 
Suunnitelmassa ei esitetä asetuksessa mainittuja kahden eri 
vaihtoehdon mukaisia tietoja. Suunnitelmassa kuvataan kui-
tenkin yksityiskohtaiset tiedot vuosien 2023–2026 toimenpi-
teistä, jotka vaikuttavat julkisiin tuloihin ja menoihin. Lisäksi 
suunnitelmassa esitetään alasektoreittain vaalikauden pää-
tösten yhteisvaikutus julkisiin tuloihin ja menoihin.  
 
Suunnitelmassa esitetty tavoiteura vastaa valtiovarainminis-
teriön riippumattoman ennusteen mukaista uraa. 
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Asetuksen vaatimus Arvio noudattamisesta 

Kummastakin vaihtoehdosta esitetään sen vaikutus julkisen 
talouden keskipitkän aikavälin rakenteelliseen rahoitusase-
maan ja pitkän aikavälin kestävyyteen. 

Vakausohjelmassa on käytetty tavoiteuraa. Suunnitelmassa 
esitetyt tiedot muuttumattoman politiikan tuloista ja me-
noista (taulukko 25) sisältävät riippumattoman ennusteen 
mukaiset tiedot.  

Julkisen talouden suunnitelmassa esitetään tarvittavat yksi-
löidyt toimenpiteet ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus 
asetettujen rahoitusasematavoitteiden saavuttamiseksi. 

Suunnitelmassa esitetyt rahoitusasematavoitteet vastaavat 
valtiovarainministeriön riippumattoman ennusteen mukaista 
kehitysuraa, joten tavoitteiden saavuttamiseksi ei tämän pe-
rusteella ole tarvetta lisätoimenpiteisiin. 

Julkisen talouden suunnitelmassa esitetään valtiovarainminis-
teriön ja komission uusimman kokonaistaloudellisen ennus-
teen ja julkisen talouden ennusteen välinen vertailu sekä se-
lostetaan ennusteiden perusteena olevien oletusten väliset 
erot, jos ne ovat merkittäviä. 

Liitteessä 5 on esitetty kuuden muuttujan osalta vertailu val-
tiovarainministeriön ja komission uusimman ennusteen vä-
lillä. Kuluttajahintaindeksiä kuvaavat tiedot ovat jääneet päi-
vittämättä liitteessä 5. 

Julkisen talouden suunnitelmassa esitetään erilaisten kasvu- 
ja korko-oletusten vaikutus kokonaistaloudelliseen ennustee-
seen ja julkisen talouden ennusteeseen sekä keskeisiin jul-
kista taloutta kuvaaviin tunnuslukuihin. 

Liitteessä 4 on esitetty herkkyystarkasteluja erilaisten kasvu- 
ja korko-oletusten vaikutuksesta. 

Julkisen talouden suunnitelmaan liittyen julkaistaan luettelo 
julkisyhteisöihin kuuluvista yksiköistä, jotka eivät muodosta 
alasektoritasolla säännönmukaisten talousarvioiden osaa. Jul-
kisen talouden suunnitelmassa esitetään kyseisten yksiköiden 
yhdistetty vaikutus julkisyhteisöjen rahoitusasemaan ja vel-
kaan. 

Suunnitelma sisältää asetuksen mukaisesti viittauksen Tilas-
tokeskuksen ylläpitämään luetteloon. Kyseisten yksiköiden 
yhdistetty vaikutus rahoitusasemaan ja velkaan on esitetty. 
Siten asetuksen vaatimus täyttyy, vaikkakin tietojen esittämi-
nen tällä hyvin aggregoidulla tasolla ei merkittävästi lisää lä-
pinäkyvyyttä.  

Valtiovarainministeriön tulee talousennusteita laatiessaan ot-
taa huomioon kokonaistaloudellista ennustetta ja julkisen ta-
louden ennustetta koskevat valtiontalouden tarkastusviras-
ton johtopäätökset. Jos kokonaistaloudellisiin ennusteisiin on 
johtopäätösten mukaan sisältynyt vähintään neljään peräk-
käiseen vuoteen merkittävästi vaikuttanut vinoutuma, valtio-
varainministeriön on julkistettava vinoutuman korjaamiseksi 
tehdyt toimenpiteet tai annettava julkinen kannanotto siltä 
osin kuin se ei yhdy tarkastusviraston johtopäätöksiin. 

Tarkastusvirasto ei ole havainnut asetuksessa kuvattua vinou-
tumaa valtiovarainministeriön kokonaistaloudellisissa ennus-
teissa.  
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Liite 2: Hallituksen työllisyystoimien vaikutukset julkiseen talouteen toimi kerrallaan 

Vuoden 2021 Budjettiriihen päätökset 

Toimenpide 

(A) Vaikutusarvio li-
sätyöllisten mää-
rästä (VM, muut mi-
nisteriöt, muut ta-
hot1) 

(B) Arvio lisätyöllis-
ten potentiaalisesta 
määrästä (toimenpi-
teen valmistelusta 
vastaava ministeriö) 

(C) Nettovaikutus 
julkiseen talouteen 
(perustuu lisätyöllis-
ten vaikutusarvioon 
(A), VM), milj. euroa 

(D) Nettovaikutus 
julkiseen talouteen 
(perustuu VM:n lisä-
työllisten vaikutus-
arvioon, VTV), milj. 
euroa  

Välisumma 150–650 
ei poikkea sarak-
keesta A 

−15– −66 −15– −66 

Yli 60-vuotiaiden työtulo-
vähennyksen porrastettu 
korotus37 

150–650  0 −15– −6638 

Opintotuen tulorajojen ko-
rotus39 

(2000)  (+15) ei arvioitu 

Työperäisen maahan-
muutto pikakaista 

ei arvioitu  ei arvioitu ei arvioitu 

Vuoden 2021 Kehysriihen päätökset 

Toimenpide 

(A) Vaikutusarvio li-
sätyöllisten mää-
rästä (VM, muut mi-
nisteriöt, muut ta-
hot1) 

(B) Arvio lisätyöllis-
ten potentiaalisesta 
määrästä (toimenpi-
teen valmistelusta 
vastaava ministeriö) 

(C) Nettovaikutus 
julkiseen talouteen 
(perustuu lisätyöllis-
ten vaikutusarvioon 
(A), VM), milj. euroa 

(D) Nettovaikutus 
julkiseen talouteen 
(perustuu VM:n lisä-
työllisten vaikutusar-
vioon, VTV), milj. eu-
roa  

Välisumma 11 000 40 000–44 500 150 119–165 

Välittäjä Oy 1 000 
ei poikkea sarak-
keesta A (VM) 

0 ei voitu arvioida 

TE-palvelujen siirto kun-
tiin (sisältää kuntien 
kannustinmallin) 

6 600 7 000–10 000 (TEM) 150 119–165 

Työkykyohjelma ja palk-
katuki 

600 
5 500–6 500 (STM, 
TEM) 

14 (brutto) ei voitu arvioida 

Työperäinen maahan-
muutto 

1 500 10 000 (TEM) 14 (brutto) ei voitu arvioida 

Jatkuvan oppimisen uu-
distus 

1 000 
10 000–10 500 
(OKM) 

23 (brutto) ei voitu arvioida 

Työkyvyttömyyseläkkei-
den ja sairauspoissaolo-
jen ennaltaehkäisy 

- 2 500 (STM) - - 

 
37 Toimi kuuluu yli 55-vuotiaita koskevaan pakettiin. Arvio tarkentui, ja tarkentuminen on huomioitu tässä laskelmassa. Toimea ei ole erikseen lis-
tattu TEM:in koontisivulla. Katso myös alaviite 40. 
38 Perustuu VM:n arvioon. 
39 Suunniteltu tilapäiseksi toimeksi, ja muutettu pysyväksi toimiksi helmikuun 2022 päätöspaketissa. Arvio lisätyöllisistä tarkentui, ja on huomioitu 
helmikuun 2022 päätöksissä. 
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Toimenpide 

(A) Vaikutusarvio li-
sätyöllisten mää-
rästä (VM, muut mi-
nisteriöt, muut ta-
hot1) 

(B) Arvio lisätyöllis-
ten potentiaalisesta 
määrästä (toimenpi-
teen valmistelusta 
vastaava ministeriö) 

(C) Nettovaikutus 
julkiseen talouteen 
(perustuu lisätyöllis-
ten vaikutusarvioon 
(A), VM), milj. euroa 

(D) Nettovaikutus 
julkiseen talouteen 
(perustuu VM:n lisä-
työllisten vaikutusar-
vioon, VTV), milj. eu-
roa  

Hankintojen vauhditta-
minen 

- 2 000 (TEM) - - 

Kotouttaminen - 2 000 (TEM) - - 

Vuoden 2020 (budjettiriihen ja muut) päätökset 

Toimenpide 

(A) Vaikutusarvio li-
sätyöllisten mää-
rästä (VM, muut mi-
nisteriöt, muut ta-
hot) 

(B) Arvio lisätyöllis-
ten potentiaalisesta 
määrästä (toimenpi-
teen valmistelusta 
vastaava ministeriö) 

(C) Nettovaikutus 
julkiseen talouteen 
(perustuu lisätyöllis-
ten vaikutusarvioon 
(A), VM), milj. euroa 

(D) Nettovaikutus 
julkiseen talouteen 
(perustuu VM:n lisä-
työllisten vaikutusar-
vioon, VTV), milj. eu-
roa  

Välisumma 30 300–31 400 
ei poikkea sarak-
keesta A 

325 189–518 

Yli 55-vuotiaiden työlli-
syyspaketti 17.12.2020 
(mm. ansiosidonnaisen 
lisäpäiväoikeuden 
poisto)40 

9 800 (8 900) - 190 (190) 
160–223 (vain lisä-
päivien poisto, 
muuta ei arvioitu) 

Ansiosidonnaisen lisä-
päiväoikeuden alaikära-
jan nosto 61:sta 62:een 
(voimaantulo 1.1.2020) 

6 500–7 000 - - 117–175 

Pohjoismainen työvoi-
mapalveluiden malli 

9 500–10 000 - 140 (HE 167/2021)  101–180 

Varhaiskasvatusmaksu-
jen alentaminen 

2 500–3 600 - -100 −100– −66 

Oppivelvollisuuden laa-
jentaminen 

1 600 (pitkäaikainen 
työllisyysvaikutus 13 
500–15 000) 

- - −89– +6 

Osatyökyvyttömyyseläk-
keen lineaarinen malli 

200 - - ei arvioitu 

Aikuiskoulutustuen uu-
distaminen 

200 - - ei arvioitu 

Palkkatuen uudistus41 (500–1 000) - - ei arvioitu 

 
40 Luvut päivittyivät koska syksyllä 2021 saatiin yli 60-vuotiaiden työtulovähennyksen osalta tarkempaa tietoa. Toimen työllisyysvaikutukseksi oli 
arvioitu 500 lisätyöllistä joulukuussa 2020. Yli 55-vuotiaisiin liittyvän työllisyyspaketin kokonaisvaikutukseksi oli tuolloin arvioitu 10 300 lisätyöllistä. 
Kun tästä vähennetään työtulovähennyksen silloinen vaikutusarvio 500 lisätyöllistä, muiden toimien vaikutukseksi jää 9 800 lisätyöllistä. Budjettirii-
hen 2021 yhteydessä julkaistu uusi arvio työtulovähennyksen vaikutuksesta on 150–650 lisätyöllistä, ja uusi arvio on huomioitu ko. rivillä vuoden 
2021 budjettiriihen päätöksiä kuvaavassa taulukossa. 
41 Arvio tarkentui ja huomioitu kehysriihen 2021 päätöksellä. 
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Muut työllisyyttä koskevat päätökset (ei hallituksen kirjauksessa mukana) 

Toimenpide 

(A) Vaikutusarvio li-
sätyöllisten mää-
rästä (VM, muut mi-
nisteriöt, muut ta-
hot) 

(B) Arvio lisätyöllis-
ten potentiaalisesta 
määrästä (toimenpi-
teen valmistelusta 
vastaava ministeriö) 

(C) Nettovaikutus 
julkiseen talouteen 
(perustuu lisätyöllis-
ten vaikutusarvioon 
(A), VM), milj. euroa 

(D) Nettovaikutus 
julkiseen talouteen 
(perustuu VM:n lisä-
työllisten vaikutusar-
vioon, VTV), milj. eu-
roa  

Välisumma −17 000– −7 500 - - −464– −166 

Aktiivimallin leikkurin 
poisto 

−12 000– −2 050 
(Työryhmän muistio 
ja TPAN) 

- - −339– −76 

TAE vuodelle 2020 (pää-
osin perusturvakorotuk-
set ja veronmuutokset)42  

−5 000 (Eduskunta) - - −125– −90 

 

 
42 Arvio lisätyöllisten määrästä ei sisällä takuu- ja kansaneläkkeen tasokorotusten vaikutusta eläköitymiseen. Esim. Gruber yms. 2019 mukaan eläke-
taso vaikuttaa eläköitymiseen eli työvoiman poistumiseen.  
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