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Finanssipoliittisten sääntöjen tarkoituksena on lisätä talouspolitiikan uskottavuutta, läpinäkyvyyttä ja poliittisten
päättäjien tilivelvollisuutta sekä turvata julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi finanssipoliittisten sääntöjen pitäisi olla keskenään yhteensopivia ja hyvin perusteltuja. Julkisen talouden
pitkän aikavälin kestävyys on finanssipoliittiselle tavoitteenasettelulle perusteltu lähtökohta. Siksi keskipitkän
aikavälin finanssipoliittiset tavoitteet tulisi johtaa pitkän aikavälin kestävyystavoitteista. Tässä kirjoituksessa
esitetään yksi vaihtoehto sääntökehikon kehittämiseksi keskenään paremmin yhteensopiviksi ja helpommin perusteltaviksi. Laskelma osoittaa, että vaikka eläkeuudistus toteutettaisiin suunnitelmien mukaan ja sosiaali- ja
terveyspalvelujen uudistus saavuttaisi tavoitteensa, julkisessa taloudessa on nykyisiä finanssipoliittisia tavoitteita
enemmän sopeuttamistarvetta. Ilman muita rakenteellisia uudistuksia julkisen talouden kestävyyden turvaava ja
keskipitkän aikavälin finanssipoliittinen tavoite olisi 0,5 prosentin rakenteellinen julkisen talouden ylijäämä.

Hallitus hyväksyi 14.4.2016 Julkisen talouden

suunnitelman, jossa linjataan keskeiset finanssipoliittiset tavoitteet vuosille 2017–2020 sekä
valtiontalouden kuntatalouden että sosiaaliturvarahastojen osalta. Suunnitelman sisältö on
oleellisilta osiltaan samanlainen syyskuussa
2015 julkistetun vuosia 2016–2019 koskevan
suunnitelman kanssa.
Talouspolitiikan arviointineuvosto moitti
tammikuussa 2016 julkaistussa raportissaan
hallituksen finanssipoliittisia tavoitteita keskenään huonosti yhteensopiviksi. Erityisesti huomautimme, että valtiota, kuntia ja sosiaaliturvarahastoja erikseen koskevat tavoitteet eivät
sovi yhteen koko julkista sektoria koskevan

tavoitteen kanssa ja että hallituksen ilman suhdannekorjausta asettamat tavoitteet voivat toteutuessaan johtaa suhdannevaihteluita kärjistävään finanssipolitiikkaan. Lisäksi kritisoimme pitkän ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden
huonoa yhteensopivuutta ja esitimme, että finanssipoliittisten sääntöjen kehikko muuttuisi
oleellisesti loogisemmaksi, jos keskipitkän aikavälin tavoitteet johdettaisiin julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyystavoitteista (Talouspolitiikan arviointineuvosto 2016). Arviointineuvoston raportissa ei kuitenkaan otettu
tarkemmin kantaa siihen, miten tämä pitäisi
käytännössä tehdä. Tässä kirjoituksessa on tarkoitus esittää yksi konkreettinen tapa keskipit-
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näkemykset ovat omiani eikä niiden sisältö välttämättä vastaa talouspolitiikan arviointineuvoston muiden jäsenten kantaa.
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Kuvio 1. Julkiset menot, % BKT:sta kestävyyslaskelmien projektion mukaan
Kuvio 1. Julkiset menot, % BKT:sta kestävyyslaskelmien projektion mukaan
45

40

35

30

Perusura

SOTE

25

Kuviofi2 FIPO-kehikko
mukana kestävyysvajelaskelmissa ja yhtä helolisi luonteva valinta keskipitkän aikavälin
posti laskelmiin voidaan lisätä tavoitteiden munanssipoliittiseksi tavoitteeksi. Kestävyyden
kainen arvio sosiaali- ja terveyssektorin uudisturvaava ylijäämä riippuu lähinnä odotettavissa
tuksen vaikutuksista.
olevasta ikääntymisestä johtuvasta julkisten
Kuvioon 1 on piirretty kestävyysvajeen lasmenojen kasvusta. Kestävyysvajearvioihin vaikentataulukon aineiston avulla julkisten menokuttaa tämän lisäksi lähtötilanteen rakenteellijen kehitysskenaario kestävyysvajelaskelmien
nen alijäämä, jota koskevat arviot vaihtelevat
perusuran mukaisena. Tämän lisäksi kuvioon
vuodesta toiseen voimakkaasti, koska suhdanon laskettu julkisten menojen kehitys tilanteesnetilannetta ja sen vaikutusta alijäämään on
sa, jossa vuoteen 2030 mennessä onnistuttaisiin
vaikea arvioida reaaliaikaisesti ja koska rakenasteittain säästämään vuotuisista sosiaali- ja
teellisia ja suhdanneluonteisia muutoksia on
terveysmenoista 3 miljardia euroa eli noin 1,5
vaikea erottaa toisistaan. Arviot kestävyyden
prosenttia BKT:sta vastaava määrä. Tämä vaiturvaavasta ylijäämästä ovat oleellisesti vakuttaa laskelmassa julkisiin menoihin sekä suokaampia kuin arviot julkisen talouden kestäraan että välillisesti velkaantumisen pienenemivyysvajeesta, koska lähtötilanteen rakenteellisen vuoksi alentuneiden korkomenojen vuoksi.
nen alijäämä ei niihin suoraan vaikuta.
Jos kestävyysvajelaskelmiin tehdään yllä kuSellaisenaan ei kestävyyden turvaava ylijäävatun mukainen onnistunut SOTE-uudistus
mä kuitenkaan sovellu finanssipoliittiseksi ta(joka excelissä on toki oleellisesti helpompaa
voitteeksi. Kestävyysvajetta, joka syntyy pitkän
kuin käytännössä), pienenee julkisen sektorin
aikavälin menopaineista, ei ole syytä pyrkiä
kestävyysvaje 1,9 prosenttiin BKT:sta. Samalla
kattamaan kokonaan lyhyen aikavälin budjetkestävyyden turvaavaksi ylijäämäksi saadaan
tisopeutuksella, vaan osa menopaineista pitä0,5 prosenttia BKT:sta.
nee kattaa rakenteellisilla uudistuksilla. Eläkeuudistuksen vaikutuksia koskeva arvio on jo
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Näin laskettu kestävyyden turvaava ylijäämä kuvaa siis tasoa, jolla julkinen talous olisi
kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä, jos
SOTE-uudistus onnistutaan toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti. Samalla se tarjoaa lähtökohdan sille, mille tasolle julkisen talouden finanssipoliittiset tavoitteet pitäisi asettaa, jos
näillä tavoitteilla halutaan turvata julkisen talouden tasapaino pitkällä aikavälillä.
SOTE-uudistus ja eläkeuudistus eivät ole
ainoita mahdollisia rakenteellisia uudistuksia,
joilla julkisen talouden rahoitusasemaa voidaan
pyrkiä parantamaan. Kestävyyslaskentakehikko
tarjoaa muidenkin uudistusten vaikutusten arviointiin hyödyllisen työkalun. Uudistusten
kestävyysvajevaikutusten lisäksi voidaan laskea,
miten suuri on jäljelle jäävä julkisen talouden
sopeuttamistarve näiden uudistusten (onnistuneen toteutuksen) jälkeen. Samalla laskelmat
tuottavat arvion sille, miten paljon julkista taloutta pitää kestävyyden turvaamiseksi sopeuttaa keskipitkällä aikavälillä suunniteltujen rakenteellisten uudistusten lisäksi tai vaihtoehtoisesti, miten suuria rakenteellisia uudistuksia
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tarvitaan, mikäli keskipitkän aikavälin tavoitteita ei haluta oleellisesti kiristää.
Käytännössä finanssipoliittiset tavoitteet
voitaisiin asettaa julkisen talouden suunnitelmassa vaikka kuvion 2 mukaisen vuokaavion
avulla. Lähtökohtana olisi arvio julkisten menojen ja tulojen kehityksestä pitkällä aikavälillä
ja tämän perusteella tehty laskelma julkisen
talouden kestävyydestä. Kestävyysvajeesta voitaisiin pyrkiä kattamaan osa rakenteellisilla
esimerkiksi eläke- ja sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää tai työmarkkinoita koskevilla
uudistuksilla ja tehdä näiden uudistusten vaikutuksesta uskottava arvio. Näiden rakenteellisten uudistusten vaikutuksen huomioon ottamisen jälkeen jäljelle jäävä kestävyysvaje pitäisi
kattaa julkisen sektorin menoja ja tuloja sopeuttamalla. Tässä kirjoituksessa esitettyjen
laskelmien mukaan eläkeuudistuksen ja tavoitteiden mukaisesti onnistuneen SOTE-uudistuksen jälkeen jäljellä on 1,9 prosentin kestävyysvaje. Tämän vajeen kattaminen edellyttäisi,
että finanssipoliittiseksi tavoitteeksi asetettaisiin 0,5 prosentin julkisen talouden ylijäämä.
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Huomautettakoon vielä, että rakenteelliset
uudistukset huomioon ottava kestävyyden turvaava ylijäämä ei ole ajassa vakio vaan muuttuu
julkisen alijäämän mukana. Julkisen talouden
pitkän aikavälin budjettirajoitteen kanssa sopusoinnussa olevia alijäämäuria on lukuisia ja
niillä on erilainen vaikutus muun muassa sukupolvien väliseen tulonjakoon. Tästä huolimatta
olisi loogista asettaa rahoitusasematavoite tasolle, joka nyt suunniteltujen rakenteellisten
uudistusten jälkeen turvaisi julkisen talouden
pitkän aikavälin kestävyyden. Tätä tavoitetta
voitaisiin luontevasti päivittää esimerkiksi kolmen vuoden välein, kuten nykyisen järjestelmän mukaista keskipitkän aikavälin finanssipoliittista tavoitettakin.
Koko julkista sektoria koskeva finanssipoliittinen tavoite pitää finanssipoliittisen lainsäädännön mukaan vielä jakaa alasektorikohtaisiksi tavoitteiksi. Koko julkista sektoria koskevan
0,5 prosentin ylijäämätavoitteen kanssa olisi
sopusoinnussa valtiota ja kuntia koskeva tasapainoisen budjetin tavoite ja työeläkesektoria
koskeva 1 prosentin ylijäämätavoite. Nämäkin
tavoitteet pitäisi yhtenäisessä kehikossa asettaa
suhdannekorjattuna.

johdettaisiin pitkän aikavälin kestävyystavoitteista.
Tässä kirjoituksessa esitetään yksi vaihtoehto sääntökehikon käytännön kehittämiseksi
keskenään paremmin yhteensopiviksi ja helpommin perusteltaviksi. Laskelma myös osoittaa, että vaikka eläkeuudistus toteutettaisiin
suunnitelmien mukaan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus saavuttaisi tavoitteensa,
julkisessa taloudessa on nykyisiä finanssipoliittisia tavoitteita enemmän sopeuttamistarvetta.
Ilman muita rakenteellisia uudistuksia julkisen
talouden kestävyyden turvaava ja siksi nykyistä
sopivampi keskipitkän aikavälin finanssipoliittinen tavoite olisi 0,5 prosentin rakenteellinen
julkisen talouden ylijäämä.
Varmuuden vuoksi on lopuksi syytä huomauttaa, että kirjoituksessa ei esitetä finanssipolitiikan kiristämistä vaan finanssipoliittisten
sääntöjen korjaamista keskenään paremmin
yhteensopiviksi. Väliaikainen säännöistä poikkeaminen vaikkapa nykyisen taloustilanteen
mukaan olisi silti mahdollista. Nykyistä paremmin perusteltujen sääntöjen rikkominen
voisi toki vaatia aikaisempaa parempia perusteluja. □

6. Lopuksi

Kirjallisuus

Finanssipoliittisten sääntöjen tarkoituksena on
lisätä talouspolitiikan uskottavuutta, läpinäkyvyyttä ja poliittisten päättäjien tilivelvollisuutta
sekä turvata julkisen talouden pitkän aikavälin
kestävyys. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
finanssipoliittisten sääntöjen pitäisi olla keskenään yhteensopivia ja hyvin perusteltuja. Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys on finanssipoliittiselle tavoitteenasettelulle perusteltu lähtökohta ja siksi olisi loogista että keskipitkän aikavälin finanssipoliittiset tavoitteet
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