
Talouspoli)ikan arvioin)neuvosto: Seuraavan hallituksen on luotava 
usko4ava suunnitelma talouden vakau4amiseksi ja ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi 

Pandemia ja Ukrainassa puhjennut sota ovat osoi4aneet, e4ä talouspoli)ikan kyky tukea talou4a on 
tärkeää. Talouden pysyvän alijäämän johdosta uuden hallituksen tulisi aloi4aa sopeutussuunnitelman 
toteu4aminen he) kautensa alussa. Euroopan )ukentuvilla ilmastotavoi4eilla tulee olemaan taloudellisia 
vaikutuksia myös Suomelle. 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on aiheu4anut Euroopassa energiakriisin, joka on johtanut inflaa)on 
kiihtymiseen. Suomen talouskasvua koskevia ennusteita vuosille 2022 ja 2023 on joudu4u tarkistamaan 
huoma4avas) alaspäin.  

Kriiseihin on vasta4ava tarkemmin kohdennetuilla toimilla 

Lisämenot puolustukseen ja turvallisuuteen ovat todennäköises) väl4ämä4ömiä. Osa tukitoimista, kuten 
sähkön arvonlisäveron väliaikainen alentaminen, ovat kuitenkin kohdentama4omia, eivätkä tehokkaas) 
tavoita eniten tuen tarpeessa olevia. On mahdotonta korvata kaikille ko)talouksille ja yrityksille 
kanna4avuudessa tai käyte4ävissä olevissa tuloissa tapahtuneita pysyvämpiä heikennyksiä. 

Elvy4ävä finanssipoli)ikka ja kysynnän kasva4aminen voivat lisätä inflaa)opaineita, sillä Suomi ja Eurooppa 
kärsivät tarjontapuolen häiriöistä, eli tarjontashokista. PoliiJsta päätöksentekoa ja kriisi)lanteita varten 
olisi pitänyt pikemminkin suunnitella tukitoimia, jotka ovat kohdenne4uja, tuloihin perustuvia ja 
kertaluonteisia. 

Koska julkisessa taloudessa on pysyvä alijäämä, osa uusista menoista olisi pitänyt rahoi4aa leikkaamalla 
muita julkisia menoja tai koro4amalla veroja; esimerkiksi lope4amalla joidenkin tuo4eiden vero4aminen 
alemmalla arvonlisäverokannalla, rajoi4amalla listaama4omien yritysten osinkoverohuojennuksia ja 
koro4amalla kiinteistöverotusta. 

Uudelta hallitukselta tarvitaan he) suunnitelma julkisen talouden sopeu4amiseksi 

Seuraava hallituskausi on perusteltua aloi4aa usko4avalla, läpinäkyvällä ja kunnianhimoisella julkisen 
talouden sopeu4amissuunnitelmalla. Sopeutus olisi aloite4ava vuonna 2024 sen sijaan, e4ä vakau4amista 
lykä4äisiin seuraavan hallituskauden loppuun. Suomen finanssipoliiJnen liikkumavara on tärkeä, koska 
talousnäkymät pysyvät epävarmoina jonkin aikaa. 

Alijäämän tämänhetkinen suuruus huomioiden tulee val)ontalouden sopeutussuunnitelman olla 
astei4ainen ja pitkäjänteinen. Jo4a velkasuhde saadaan laskemaan, tavoi4eena tulisi olla vuositasolla noin 
0,4–0,6 prosen)n sopeutus suhteessa BKT:hen kahden hallituskauden ajan. 

Vaadi4ava vakau4amisen taso on kunnianhimoinen, siksi leikkausten lisäksi tulee tarkastella myös val)on 
tuloja. Neuvosto ehdo4aa, e4ä hallitus perustaa komitean, jonka tehtävänä on selvi4ää, miten 
veropoli)ikalla ja val)on menoja priorisoimalla voidaan vakau4aa val)on talou4a kasvun edellytykset 
huomioiden. 

Työllisyystavoi4eet saavute4u, mu4a hallituksen omien työllisyystoimien vaikutukset vielä näkemä4ä 

Nykyisen hallituksen ase4ama työllisyystavoite saavuteJin käytännössä vuonna 2022. Työmarkkinat ovat 
toipuneet nopeas) koronakriisistä myös useimmissa muissa EU-maissa. Talouden suotuisa kehitys onkin 
keskeinen tekijä työllisyyden paranemisen taustalla. 

Vuoden 2017 eläkeuudistus on vaiku4anut merki4äväs) viime vuosien työllisyyteen. Vastaavas) nykyisen 
hallituksen työllisyystoimien vaikutukset nähdään pääosin vasta tulevina vuosina, sillä työllisyystoimien 
vaikutusten toteutuminen työmarkkinoilla vie yleensä aikaa. Työllisyystavoi4een saavu4aminen ei 
myöskään automaaJses) takaa toivo4ujen julkistaloudellisten vaikutusten toteutumista.  



Avoimien työpaikkojen määrä alkoi lisääntyä nopeas) vuonna 2021, ja työnantajat ovat toistuvas) 
ilmoi4aneet vaikeuksista rekrytoida työntekijöitä. Osa rekrytoin)ongelmista seli4yy pandemian 
aiheu4amilla väliaikaisilla tekijöillä. Syinä voivat myös olla lyhyet työsuhteet tai matala palkka. Osa aloista 
kärsii kuitenkin pysyvästä työvoiman puu4eesta, joka johtuu rii4ämä4ömästä koulutuspaikkojen määrästä. 
Ongelmien ratkaisujen tulee huomioida kohtaanto-ongelmien ja työvoimapulan erilaiset syyt.  

EU:n ilmastotavoi4eiden kiristyminen vaiku4aa Suomeen 

Suomen tavoi4eena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä on muuta EU:ta 
kunnianhimoisempi tavoite. Vihreään siirtymään kohdennetut val)on määrärahat ovat viime vuosina olleet 
huoma4avia. Määrärahoilla saavute4avista päästöjen vähennyksistä ei ole kuitenkaan tehty 
vaiku4avuusarvioita, eikä päätöksiä rii4ävistä konkreeJsista toimenpiteistä tavoi4een saavu4amiseksi ole 
tehty. Esimerkiksi maatalouden ympäristöpoli)ikka ei ole johtanut kasvihuonekaasujen vähenemiseen. 
Metsätalous ja maankäy4öpoli)ikka ovat vaiku4aneet hiilinielujen romahtamiseen. Lisäksi patentoin) 
puhtaaseen teknologiaan on vähentynyt viimeisten 10 vuoden aikana. 

Suomi on hiilinielujensa lisäksi nojannut ilmastosuunnitelmissaan vähähiilisen sähköntuotannon kasvuun. 
EU:n )ukentaessa ilmastopoli)ikkaansa ’Fit for 55’ -poli)ikkapake)lla päästöoikeuden hinnan ja 
hiilidioksidipäästöistä koituvien kustannusten odotetaan nousevan. Myös huutokaupa4avien 
päästöoikeuksien kokonaismäärän vähentämisellä ja ilmaisjaon lakkau4amisella sekä yritystukien 
poistamisella tulee olemaan taloudellisia vaikutuksia Suomelle. 

Suomi tarvitsee usko4avan suunni4eleman ilmastonmuutoksen torjumiseen. Liikenteen verotusta tulisi 
uudistaa, jo4a kannus)met päästöjen vähentämiseen paranisivat ja liikenteen sähköistyminen nopeutuisi. 
Energia-alalla tarvitaan infrastruktuuri-investointeja. Yksityisiin investointeihin tulisi kannustaa hiilidioksidin 
hinnoi4elun, sääntelyn ja verotuksen avulla. Ilmastopoli)ikassa tulisi myös huomioida hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen tulonjakovaikutukset. Fossiilisten pol4oaineiden käytöstä riippuma4omat tulonsiirrot ovat 
tehokkain tapa tukea pienituloisia ko)talouksia päästöjen hinnoi4elun vaikutuksilta. Ne eivät myöskään 
vääristä markkinoita. 

Talouspoli)ikan arvioin)neuvosto perusteJin vuonna 2014 talouspoli)ikan tavoi4eiden ja keinojen 
riippumatonta arvioin)a varten. Neuvoston tavoi4eena on parantaa talouspoli)ikan valmistelun ja 
päätöksenteon laatua sekä tuoda tutkimus)etoon pohjautuva riippumaton näkökulma talouspoliiJseen 
keskusteluun. Neuvosto julkaisee vuosi4ain arvion harjoitetusta talouspoli)ikasta. Lisäksi neuvosto julkaisee 
taustarapor4eja talouspoli)ikan eri teemoista. 
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