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Hallituksen menoautomaatti paisuttaa julkista sektoria

• Antti Rinteen hallituksen menolinja tarkoittaa paluuta 1960–70-lukujen jakopolitiikan linjalle, jonka tarkoitus on 
kasvattaa julkista sektoria.

• Hallituksen menolisäyksistä vain alle kolmannes kohdistuu investointeihin. Suurin osa menolisäyksistä on  
kulutusmenoja. Vaikka talous ajautuisi taantumaan, tämä olisi huonoa elvytystä.

• Menojen lisäysten sijaan hallituksen kannattaisi virittää finanssipolitiikkansa siten, että julkinen talous tasapainot-
tuu. Nyt tasapainottuminen jää riippumaan työllisyystavoitteen toteutumisesta, mikä edellyttäisi työllisyystoimia.

• Taantuman sattuessa oikea tapa elvyttää olisivat määräaikaiset investointihankkeet, minkä lisäksi työn vero-
tusta kannattaisi keventää.

• Antti Rinteen hallituksen perinnöksi uhkaa jäädä yli 10 miljardin euron sopeutustarve seuraavalle hallitukselle.

JAKOPOLITIIKAN PALUU

Antti Rinteen (sd.) hallituksen menolinja tarkoit-
taa paluuta julkisen sektorin kasvattamisen tielle 
(Kuvio 1). Finanssipolitiikan linja tarkoittaa to-
dennäköisesti tulevaisuudessa kasvavia julkisen 
talouden alijäämiä ja lisää veronkiristyksiä. Pa-
himmillaan julkisten kulutusmenojen ja julki-
sen sektorin työpaikkojen kasvu uhkaa näivet-
tää yksityisen sektorin kasvun mahdollisuuksia 
– ja vauhdittaa siten mahdollista taantumaa. El-
vytykseksi menolisäyksistä ei ole, sillä vain pieni 
osa kohdistuu investointeihin.

Hallitusohjelman toteuttaminen merkitsee 
paluuta 1960–70-lukujen jakopolitiikan linjalle, 
jossa tavoitteellisesti kasvatettiin julkista sekto-
ria yksityisen sektorin kustannuksella. Poikkeuk-
selliseksi Rinteen hallituksen menolinjan tekee 
se, että menojen päätösperusteinen lisääminen 

tehdään normaalissa suhdannetilanteessa ja jul-
kisen talouden ollessa valmiiksi alijäämäinen.

Viime vuosikymmeninä suurimmat julki-
sen talouden menolisäykset ovat tapahtuneet 
1990-luvun laman sekä vuoden 2008 finanssi-
kriisin jälkeisen taantuman oloissa. Taantumas-
sa julkisen talouden menot kasvavat luonnostaan 
työttömyys- ja muiden sosiaalimenojen kasvun 
myötä.

Päätösperusteisesti julkisia menoja kasvatet-
tiin viimeksi 2000-luvun alussa. Tuolloin vuotui-
nen talouskasvu oli keskimäärin yli kolmen pro-
sentin luokkaa ja julkinen talous oli joka vuosi 
ylijäämäinen. Menojen lisäys tehtiin siis valtion 
ja kuntien kasvavien verotulojen oloissa. Har-
joitettua politiikkaa perusteltiin tuolloin laman 
jälkeisten leikkausten aiheuttamien vaurioiden 
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• Menolisäysten sijaan hallituksen pitäisi noudat-
taa tiukkaa finanssipoliittista linjaa ja välttää jo 
ennestään kireän verotuksen lisäkiristyksiä, jot-
ka ovat haitallisia yksityisen sektorin kasvun 
kannalta.

• Työllisyystoimien toteuttaminen on kaikissa 
oloissa paras tapa valmistautua ikääntymisen 
menojen kasvuun 2020-luvulla. Työllisyysasteen 
nostamiseksi kannattaa ainakin toteuttaa elä-
keputken ja kotihoidontuen ehtojen kiristykset 
ja työtulovähennyksen nosto. Lisäksi kannat-
taa noudattaa kilpailukykysopimuksen kaltais-
ta tiukkaa palkkapolitiikkaa suhteessa kilpailija-
maihin.*

• Menolinja pitää sitoa suhdannekehitykseen si-
ten, että menoja lisätään vain sen verran kuin 
tulot antavat myöten siten, että julkinen talous 
on tasapainossa vuonna 2023.

• Mahdollisen taantuman varalta elvytystoimen-
piteet kannattaa suunnata määräaikaisiin inves-
tointeihin, erityisesti perusväylänpidon korjaus-
velan purkamiseen. Lisäksi työn verotusta kan-
nattaa alentaa.

 *  Kangasharju ja Kauhanen (2019).

Hyvän talouspolitiikan 
suositukset

korjaamisella. Puskureita huonoja aikoja varten 
ei tuolloin maltettu rakentaa.

Julkisten kulutusmenojen bkt-osuutta kas-
vatettiin tuolloin (vv. 2001–2005) keskimäärin 
noin 0,4 prosenttiyksikköä vuosittain. Lähivuo-
siksi suunniteltu menoekspansio (keskimäärin 
0,25 %) on lähes samaa luokkaa, vaikka julkinen 
talous pysyy alijäämäisenä ja vuotuinen talous-
kasvu on kutistumassa noin yhden prosentin ta-
solle (Etlan suhdanne-ennusteen ennakkotieto).

Rinteen harjoittama tarkoituksellinen jul-
kisten menojen kasvattaminen muistuttaakin 
enemmän pitkää menojen kasvattamisen jak-
soa, joka päättyi 1980-luvun puoliväliin. Vastaa-
vaa monivuotista talouden normaalissa suhdan-
netilanteessa harjoitettua valtion ekspansiota saa 
hakea Mauno Koiviston II ja Kalevi Sorsan III ja 
IV hallitusten ajoilta (Kuvio 2).

Päätösperusteisten menojen radikaali kasvat-
taminen normaalissa suhdannetilanteessa tar-
koittaa, että julkista sektoria paisutetaan tietoi-
sesti. Tämä syrjäyttää työtä yksityiseltä sektorilta, 
joka kustantaa viime kädessä kaiken julkisen sek-
torin toiminnan. Yksityisen sektorin taakka kas-
vaa entisestään korkeampien verojen muodossa.

* Vuodet 2019–2023, Etlan suhdanne-ennusteen ennakkotiedot (julkaistaan 16.9.2019).
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Kuvio 1   Suomen julkiset menot vuoden 2010 kiintein hinnoin
1975–2023* eri hallituskausina (milj. euroa)
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Kuvio 1. Suomen julkiset menot vuoden 2010 kiintein hinnoin 1975–2023* 
 eri hallituskausina (milj. euroa)

* Vuodet 2019–2023, Etlan suhdanne-ennusteen ennakkotiedot (julkaistaan 16.9.2019).
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
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Lähde: Etlan ennuste/Hannu Kaseva.

Kuvio 3   Pysyvät ja kertaluonteiset menolisäykset, arvio (milj. euroa)
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Kuvio 3. Pysyvät ja kertaluonteiset 
menolisäykset, arvio (milj. euroa)

Lähde: Etlan ennuste/Hannu Kaseva.

Vuosina 1981–1984 talouskasvu oli keskimäärin kolme prosenttia vuodessa.
Lähde: Etla/Kaseva.

Kuvio 2a   Valtion menojen ja rahoitusjäämän kehitys Koiviston ja Sorsan 
hallitusten aikana 1981–1984
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Kuvio 2a. Valtion menojen ja rahoitusjää-
män kehitys Koiviston ja Sorsan hallitusten 
aikana 1981–1984

Vuosina 1981–1984 talouskasvu oli keskimäärin kolme 
prosenttia vuodessa. 
Lähde: Etla/Kaseva.

Vuosina 2019–2022 talouskasvu on Etlan ennusteen mukaan keskimäärin prosentin vuodessa.
Lähde: Etla/Kaseva.

Kuvio 2b   Valtion menojen ja rahoitusjäämän kehitys Rinteen hallituksen 
aikana 2019–2022
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Kuvio 2b. Valtion menojen ja rahoitusjää-
män kehitys Rinteen hallituksen aikana 
2019–2022

Vuosina 2019–2022 talouskasvu on keskimäärin pro-
sentin vuodessa. 
Lähde: Etla/Kaseva.

Vain vähän investointeja
Antti Rinteen hallitus lisää vaalikauden aikana 
menoja päätösperusteisesti kahdeksalla miljar-
dilla eurolla suhteessa tilanteeseen, jossa hallitus 
ei tekisi uusia päätöksiä menolisäyksistä. Pysyviä 
menolisäyksiä tehdään viiden miljardin euron 
edestä. Arvio perustuu valtiovarainministeriön 
ensi vuoden budjettiehdotukseen1 ja hallitusoh-
jelmaan2.

Ensi vuonna menot kasvavat yhteensä noin 
kaksi miljardia euroa, josta puolet on pysyviä 
menolisäyksiä ja puolet kertaluonteisia meno-
lisäyksiä. Hallitusohjelman mukaan kertaluon-
teisia menolisäyksiä ei vuonna 2023 enää tehdä. 
Jos tästä pidetään kiinni, menolisäykset vähene-
vät asteittain vaalikauden loppuun mennessä si-
ten, että ne ovat korkeimmillaan vuonna 2021. 
(Ks. Kuvio 3).

Hallitusohjelman mukaan määrärahoja lisä-
tään yhteensä 227 menokohteeseen. Valtaosa 
menolisäyksistä on erilaisia kulutusmenojen li-
säyksiä. Investointeja on yhteensä vajaa kolman-
nes, kun otetaan huomioon julkisten investoin-
tien lisäksi investointiavustukset (Ks. Taulukko 
1). Koska investointien osuus jää kovin pieneksi, 
menolisäyksillä ei voi olla kovin merkittävää el-
vyttävää vaikutusta, vaikka menoekspansio sat-

tuisikin osumaan mahdollisen taantuman koh-
dalle.
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Menolisäyksestä yhteensä vajaat viisi miljardia 
euroa kohdistuu infrastruktuuriin, koulutukseen 
ja sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sosiaalie-
tuuksien korotuksiin. Loput runsaat kolme mil-
jardia jaetaan erityyppisinä valtion vetäminä ke-
hitys- ja kokeiluhankkeina muun muassa luon-
nonvaratalouden ja alkutuotannon aloilla.

Valtiojohtoinen uudistuspolitiikka lisää val-
tion ja kuntien lainanottotarvetta joka vuosi run-
saalla miljardilla eurolla. Hallitusohjelmassa to-
detaan, että pysyviä menoja lisätään 1,23 miljar-
dia euroa vuoden 2023 tasossa. Tämä antaa kui-
tenkin harhaanjohtavan kuvan menolisäyksien 
kokonaisuudesta, koska ne toteutetaan etupai-
notteisesti (ks. Kuvio 3).

Vaarallista talouspolitiikkaa
Edellisellä hallituskaudella vienti lähti kasvuun 
kansainvälisen kysynnän ja kilpailukyvyn para-
nemisen seurauksena. Samalla työllisyys kohe-
ni. Etla on arvioinut, että kilpailukykysopimus li-
sää työpaikkoja vuoteen 2022 mennessä 20 000–
42 000 hengellä.3

Hallituksen julkista sektoria paisuttava lin-
ja uhkaa siirtää työpaikkoja avoimelta sektorilta 
julkiselle sektorille, mikä pahimmillaan vähen-
tää vientivetoista kasvua. Jos julkisesta sektorista 
tulee palkkajohtaja, se uhkaa syödä kilpailukyky- 
sopimuksen hyödyt ja murentaa vientikilpailu-
kykyä entisestään. Pääministeri Antti Rinne on 
vihjannut kannattavansa normaalia korkeampia 
palkankorotuksia naisvaltaisille aloille.4

Jos julkisen sektorin työntekijät saisivat nor-
maalia reilummat palkankorotukset, ne lisäisi-
vät tuntuvasti kuntasektorin rahoitusvajetta. Li-

säksi ne vaikuttaisivat avoimen sektorin kustan-
nuskilpailukykyyn heikentävästi, kun palkanko-
rotuspaineet leviäisivät muillekin aloille.

Hallituksella on hyvä tavoite saada julkinen 
talous tasapainoon vaalikauden loppuun men-
nessä. Se edellyttää työllisyysasteen kasvua 75 
prosenttiin, mikä vuorostaan edellyttää palkka-
malttia ja työllisyystoimenpiteiden toteuttamis-
ta. Hallitukselta ei ole kuitenkaan kuulunut toi-
menpiteitä työllisyyden parantamiseksi – itse 
asiassa päinvastoin. Hallitus aikoo esimerkik-
si purkaa työttömyysturvan aktiivimallin, mikä 
heikentäisi työllisyyttä. Niin kauan kuin uskot-
tavia työllisyystoimenpiteitä ei ole hallituksen 
esityspöydällä, ei ole uskottavaa väittää, että jul-
kinen talous olisi tasapainossa vaalikauden lop-
puun mennessä.

Maailmantaloudessa on huomattavia riskejä. 
Mahdollisen taantuman oloissa elvytyksen pitäi-
si olla tiukasti kytketty suhdannetilanteeseen. El-
vytys julkisten investointihankkeiden kautta on 
kannattavaa ainoastaan, jos rakentaminen hii-
puu ja investoinnit kohdistuvat kannattaviksi 
osoitettuihin hankkeisiin. Lisäksi taantumassa 
kannattaisi alentaa työn verotusta.

Julkisyhteisöjen alijäämä nousee Etlan suh-
danne-ennusteen ennakkotietojen perusteel-
la noin kolmeen miljardiin euroon. Huolestut-
tavinta on, että Rinteen hallitus unohtaa kestä-
vyysvajeen tyystin. Kun otetaan huomioon, että 
valtiovarainministeriön5 mukaan talouteen vai-
kuttava kestävyysvaje on noin kymmenen miljar-
dia euroa, Antti Rinteen hallituksen perinnöksi 
saattaa jäädä yli 10 miljardin euron sopeutustar-
ve seuraavalle hallitukselle.

 2020 2021 2022 2023 2020–2023

Taulukko 1.    Pysyvät ja kertaluonteiset menolisäykset, arvio (miljoonaa euroa)

Kulutusmenot 642 987 956 629 3 214

Investoinnit 376 390 164 11 940

Sosiaalietuudet ja avustukset 335 278 337 325 1 276

Tulonsiirrot 700 855 701 270 2 526

– josta investointiavustukset 297 444 444 150 1 334 

Yhteensä 2 053 2 511 2 158 1 234 7 956

Kulutusmenoja ovat esimerkiksi koulutus- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot. Julkisiin investointeihin kuuluvat 
esimerkiksi perusväylänpito ja julkiset rakennukset. 
Lähde: Etla/Kaseva.
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