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Suomen BKT kasvaa vihdoin ripeästi, mutta takana on 
menetetty vuosikymmen





Suhdannenoususta huolimatta julkinen talous on 
alijäämäinen
Julkisen talouden tasapaino, %/BKT
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Budjettiylijäämien saavuttaminen on vaikeaa: 2000-
luvun taitteessa osakemyynnit auttoivat tilannetta
Julkisen talouden tasapaino, %/BKT
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OECD: Ikääntyminen kasvattaa Suomen julkista velkaa 
uudelleen 2020-luvulla
Sote-säästöt JA työllisyysaste 74 % riittäisivät yhdessä katkaisemaan velkaantumisen

Perusura Sote-säästöt*
Lisäksi työllisyysasteen 

nousu**

Julkinen velka, %/BKT

*Sote-menojen kasvuvauhti puolittuisi

** Työllisyysaste nousisi 74 prosenttiin v. 2030



Julkisen talouden lähtökohdat 
kehysriiheen 2018 (1/2)

• Menetetyn vuosikymmenen jälkeen Suomen 

talous kasvaa EU-maiden keskiarvoa 

vauhdikkaammin

– 2017 kasvu alustavien tietojen mukaan 3 %, 

ennusteet 2018 noin 2½ % ja 2019 välillä 2–2½ %

– Lähiaikojen suhdannenäkymät suotuisat: otollinen 

aika rakenneuudistuksille ja varautumiselle 

heikompiin vuosiin

• Kasvukäänne parantaa julkisen talouden 

tilannetta, mutta alijäämä jatkuu sitkeänä

– Ennusteen mukaan selvä alijäämä vuonna 2019, ja 

pääsy tasapainoon 2020-luvun alussa on epävarmaa

– Velka/BKT –suhde on kääntynyt tilapäiseen laskuun 

talouskasvun myötä



Julkisen talouden 
lähtökohdat kehysriiheen 
2018 (2/2)

• Ikääntymismenojen kasvu uhkaa kääntää 

velkasuhteen pysyvään nousuun 2020-luvulla 

(=kestävyysvaje)

• Lisäksi mm. 2020-luvulla tehtävät 

puolustushankinnat johtavat merkittäviin 

kertaluonteisiin lisäkuluihin

➢ Tiukkaa talouslinjaa on jatkettava

➢ Yleisille menolisäyksille ei mahdollisuuksia

➢ Huomio kiinnitettävä työllisyysasteen nostoon ja 

julkisen sektorin tehostamiseen

➢ Nyt on oikea aika varautua heikompiin vuosiin 

rakenneuudistuksilla

➢ Pitkällä aikavälillä myös korot nousussa, mikä 

kaventaa liikkumavaraa





Mitkä ovat parhaat keinot kuroa kiinni 
kestävyysvajetta?

• Uusin arvio kestävyysvajeesta noin 3 % BKT:sta (7 mrd. €)

➢ Työllisyysasteen nosto ja julkisen sektorin tehostaminen 

ovat toimivat ratkaisut kestävyysvajeeseen

➢ BKT:n kasvun kiihtyminen vaikuttaa vain vähän, koska julkisen 

sektorin kustannusten kasvu nopeutuu samalla

Vaikutus 

kestävyysvajeeseen

Työllisyysasteen 

nousu
1 %-yksikkö - 0,4 % / BKT

BKT:n kasvun 

kiihtyminen

0,5 %-yksikköä 

vuodessa pysyvästi
- 0,3 % / BKT

Julkisten palvelujen 

tehostuminen

0,5 % vuodessa 

pysyvästi
- 1,2 % / BKT



EK:n ehdotukset hallituksen kehysriiheen 
2018
Jyri Häkämies 14.3.2018



EK:n ehdotusten lähtökohdat

• Julkisen talouden kestävyysvaje on Suomessa edelleen 

haastava tulevina vuosina ja sen ratkaiseminen edellyttää 

nykyistä korkeampaa työllisyysastetta.  

• Kasvu turvataan työllisyysastetta nostamalla ja osaamiseen 

satsaamalla. 

• Työvoiman saatavuus tulee turvata ja kannustinloukkuja 

jatkuvasti purkaa. Työ on parasta syrjäytymisen ehkäisyä ja 

työstä maksettava palkka parasta köyhyyden torjuntaa.

• Kasvua tulee vauhdittaa panostamalla innovaatioihin ja 

yritysten uudistumiseen.

• Työn verotuksen alentamislinjaa on jatkettava 

kannustinloukkujen poistamiseksi ja työllisyysasteen 

nostamiseksi.



Miten EK nostaisi työllisyysastetta?



Kannustinloukut on purettava

Työn tulee aina olla kannattavampaa kuin tukien varassa elämisen

1. Päivähoitomaksuja alennetaan 20–25 prosenttia (keskituloisessa perheessä noin 35–40 euroa 

kuukaudessa) 

2. Parannetaan asumistuen kannustavuutta siten, että työtuloista otetaan huomioon vain 80 

prosenttia asumistukea laskettaessa. 

• Asumistuen taso tarkistetaan 70 prosenttiin 

• Suojaosa muutetaan ruokakuntakohtaiseksi

• Toimeentulotukeen palautetaan 7 prosentin asumiskustannusten omavastuu

3. Parannetaan työvoiman alueellista liikkuvuutta korottamalla liikkuvuusavustusta 1,5-kertaiseksi



Alennetaan työn verotusta 

– Työn verotusta kevennetään 

hallitusohjelman mukaisesti 

(kustannus 200 miljoonaa 

euroa)



Työvoiman saanti on turvattava

1. Yrityksen tulee voida työllistää oppisopimusopiskelija, vaikka 

yritys olisi lomauttanut tai irtisanonut työntekijöitään

2. Parannetaan työnvälitystä lisäämällä yksityisten 

työvoimapalveluiden käyttöä työttömien aktivoimisessa

3. Helpotetaan työperusteista maahanmuuttoa lisäämällä 

ulkoisten palveluntarjoajien käyttöä oleskelulupahakemusten 

tekemisessä

4. Helpotetaan yritysten työvoimapulaa nopeuttamalla 

työperusteisen maahanmuuton osapäätöksiä.

5. Kohdistetaan palkkatuki paremmin tukemaan työllistymistä 

yksityiselle sektorille ja maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Kustannus: toteutettavissa kustannusneutraalisti uudelleen 

kohdentamalla



Yksinkertaistetaan työmatkakulujen 
verovähennystä

1. Yksinkertaistetaan työmatkakulujen verovähennystä 

siirtymällä kilometriperusteiseen malliin. Ns. Norjan malli 

olisi kokonaisuutena oikeudenmukaisempi

• Purkaisi normeja ja keventäisi manuaalista työtä hallinnossa. 

Mahdollista toteuttaa digitaalisia paikkatietoja hyödyntäen.

• Kustannus: kustannusneutraali palkansaajille ja tuntuva säästö 

hallinnollisen taakan kevennyksenä (useita kymmeniä 

henkilötyövuosia). 



Miten EK vauhdittaisi kasvua ja edistäisi 
omistajuutta?



EK:n esitykset kasvun vauhdittamiseksi 

1. Lisätään Business Finlandin innovaatioavustuksia 100 miljoonalla eurolla

2. Tuetaan PK-yritysten vientiä (kustannus 13 miljoonaa euroa)

– vahvistamalla ulkomaanverkostoa ja vauhdittamalla Team Finland toimintaa

– Jatkamalla kasvuohjelmia ja Talent Boost -ohjelmaa kansainvälisten osaajien rekrytoimiseksi 

Suomeen

3. Alennetaan pienten palvelinkeskusten sähköveroa, parannetaan isompien asemaa suhteessa 

kilpailijamaihin ja edistetään Suomen kilpailukykyä digi-infrassa (kustannus 17 miljoonaa 

euroa)

4. Jatketaan väylämaksun puolitusta ja rataveron poistoa (kustannus 55 miljoonaa euroa) ja 

tuetaan parlamentaarisen liikennetyöryhmän esitystä perusväylänpidon turvaamiseksi.

5. Korvataan ympäristölupa ilmoituksella tilanteissa, joissa olemassa olevaa yritystoimintaa 

muutetaan ja merkitys ympäristölle ei ole suuri. 



EK:n esitykset omistajuuden 
vahvistamiseksi

1. Muutetaan hallituksen esitysluonnosta korkojen 

vähennysoikeudesta niin, että Suomi käyttää 

liikkumavaransa eli sallitut kansalliset poikkeukset. 

Tavoitteena, että yritysten verorasitukset eivät kasva.

2. Digitaalisen liiketoiminnan verotus tulee ratkaista globaalilla 

tasolla – EU:n ja Suomen ei tule edetä asiassa yksin. 

3. Tuetaan kotitalouksien varallisuuden kasvua säätämällä 

sijoitussäästötilistä. Yhtenäistetään vapaaehtoisten 

lisäeläkesäästöjen ikärajat lakisääteisten työeläkkeiden 

kanssa.




