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Suomen taloustilanne on vaikea
• Taantuma näyttää jatkuvan
• Talouden rakenne on muuttunut ja

kasvupotentiaalin pelätään heikentyneen
• Väestön huoltosuhde on pysyvästi

heikkenemässä
• Julkisen talouden kestävyys on heikentynyt

Tässä esityksessä arvioidaan VATTAGE-
mallilla, kuinka hallituksen strateginen ohjelma
vaikuttaa talouteen
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Ohjelman toimenpiteitä tarkastellaan suurempina
kokonaisuuksina

menoleikkaukset
+ veronkorotukset
+ SOTE-uudistus
+ eläkeuudistus
+ palkkojen alennus
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Perusskenaario

Valtiovarainministeriön kevään 2015 suhdanne-ennuste
• Huoltotaseen kehitys (yksityinen ja julkinen kulutus, 
kokonaisinvestoinnit, kokonaisvienti) ja työllisyys 
2015-2017
• EU:n kestävyyslaskennan metodologia

- Ikäriippuvien menojen kasvupaine, eläkkeet
- Muut tulonsiirrot väestökehityksen mukaisesti

• Perusskenaario sallii havaitun rakennemuutoksen
jatkumisen

- Toimialakohtaiset tuottavuuskasvu ja pääomakanta
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BKT:n kasvu 2008-2015 (%)

Vienti palveluvaltaistunut =>
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Väestön kasvu ikäryhmittäin vuodesta 2008 (%)
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Perusura – ”business as usual”
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BKT:n kasvun tarjontaerät 2005-2020 (%)

<= Kokonaistuottavuuden romahdus 
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BKT:n kasvu 2015-2030 (%)

(Viennin) rakennemuutos heikentää tuottavuuskehitystä? 
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Julkisen sektorin velka / BKT
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Politiikkaskenaariot
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Strategiatoimenpiteiden tarkastelu

• 1) Julkisten menojen leikkaukset 
• 2) + Veronkorotukset ja etuuksien leikkaukset
• 3) + Eläkeuudistus; työn tarjonta 2-3 prosentti 

perusuraa korkeampi vuonna 2030 (ETK)
• 4) + SOTE-uudistus; tuottavuus kasvaa terveys- ja 

hoivasektoreilla 0,5 prosenttia vuodessa (VATT)
• 5) + Palkkojen alennus; vastaa 4,2 prosentin laskua 

seuraavien kolmen vuoden ajan (VM)
• Toimenpiteet leikkaavat kotimarkkinoilta ja suosivat 

vientisektoreita palkkainflaation hidastuessa
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Kaikkien toimenpiteiden yhteisvaikutus 
BKT:n kasvuun 2015-2030 (perusuraan verrattuna)
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Toimenpiteiden vaikutus BKT:n kasvuun 
2015-2030 (perusuraan verrattuna)
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Bruttokansantuote (ero perusurasta, %)
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Velka/BKT-suhde 



Johtopäätökset
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• Strategisen ohjelman toimenpiteet riittävät kestävyysvajeen 
korjaamiseen, mutta vain ajan kanssa
• Toimenpiteet suosivat vientisektoreita ja leikkaavat 
kotimarkkinoita
• Menoleikkaukset ja veronkorotukset kohentavat julkisen talouden 
kestävyyttä suoraan
• Eläkeuudistus lisää kasvupotentiaalia työvoiman tarjontaa 
kasvattamalla
• SOTE-uudistus leikkaa SOTE-sektorien menojen ja työvoiman 
tarpeen kasvua
• Palkkojen leikkaukset nopeuttavat sopeutusta
• Tavaravienti hyötyy palveluvientiä enemmän
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Thank you for your attention

juha.honkatukia@vatt.fi


