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Viimeaikainen ripeä taalouskasvu on vahvistaanut myös julkista taloutta Suomeessa.
Korkeasuhdanteen aikkaansaama myönteineen kehitys ei kuitenkaan poista tarrvetta pitkän aikavälin
uksiin, joita tarvitaan v arauduttae
essa demogrrafiasta johttuvaan aktiiviväestön
rakenteelliisiin uudistu
suhteelliseeen vähenem
miseen ja palvelutarpeeiden kasvuun.
VATT komm
mentoi laussunnossaan sellaisia JTS
TS:n julkista taloutta ko
oskevia toim
menpiteitä, joissa
j
tulisi
turvata pittkäjänteisyyys ja johdon
nmukaisuus myös yli va
aalikausien.

ulkishallinto
o
Julkiset paalvelut ja paaikallinen ju
Julkisen talouden suunnitelmassaa todetaan,, että ”Pidem
mmällä aika
avälillä vaikkuttavista to
oimista
piä ovat julkkisen sektorrin kustannuusten karsin
nta mm. kun
ntien lakisä äteisiä tehttäviä ja
keskeisimp
niiden toteeuttamista ohjaavia
o
velvoitteita väähentämällää ja digitalissaatiota hyöödyntämällää sekä
maakunta‐‐ ja sote‐uud
distus.” (Luku 1 s.7)
VATT selvitti kuntie
en tehtävienn sääntelyä vuonna 201
16, jolloin m
muistion
johtopääätöksissä to
odettiin, ett ä kuntien tu
ulisi saada tuottaa
t
aidoosti paikallisset
julkishyö
ödykkeensää ilman valtiion sääntelyyä. Sääntelyy voi olla peerusteltua niissä
tehtävissä, joihin liittyy merkitttäviä kuntarajat ylittävviä haittoja tai hyötyjä.. (Saarimaa
ym. 2016)

SOTE‐uu
udistuksen rinnalle
r
suu nnitellun maakuntauu
m
distuksen oonnistuneisuuteen
vaikuttavat kannusttimet toimi nnan uudellleenorganissointiin. Maaakuntien
verotuso
oikeuden ja sitä kauttaa rahoitusvaastuun puuttuminen onn ongelma, joka tulisi
ratkaistaa uudistamisen yhteyd essä kannustavuuden turvaamiseeksi.1
”Hallitus perui varhaisskasvatusmaksujen aleennusten ko
ompensoimiseksi tarkooitetun kiintteistöveron
korotuksen
n. Varhaiskaasvatuksen maksualen nusten vaikkutukset kuntatalouteeen kompenssoidaan
korottamalla valtionosuuksia ja kuntien
k
osu utta yhteisö
överon tuottosta.” (Lukku 7, s. 50)
män loppurraportissa (22010) arvioitiin, että
Esimerkiksi Verotukksen kehittäämistyöryhm
yhteisövvero on huo
ono vero rahhoittamaan kuntapalve
eluita. Yksi kkeskeinen syy
s on, että
palveluid
den kustann
nus säilyy m
melko vakaaana vuodestta toiseen kkun taas
yhteisövverotuotto vaihtelee
v
huuomattavassti suhdante
eiden mukaana.

Työmarkkiinat ja koulutus
”Työn tarjo
ontaa on pu
uolestaan vaahvistettu m
mm. purkam
malla kannu
ustinloukkujja, lisäämälllä
työvoiman
n liikkuvuuttta, uudistam
malla työttöömyysturvajjärjestelmää
ä ja työvoim
mapalveluja sekä
varmistam
malla, ettei palkansaajie
p
en verotus kkiristy.” (Lukku 1 s.7)
Työttöm
myysturvajärrjestelmän uudistamise
en osalta vo
oitaneen to deta, että
ansiosidonnaisen lyyhentämineen 500 päiväästä 400 päivään kasvaattaa työllisyyyttä.
Sen sijaaan aktiivimaallin osalta nnettovaikuttus lienee ep
päselvä. Työöllisyysvaikutusten
kannaltaa keskeinen huoli on see, että tutkimusten mu
ukaan aktivoointitoimet eivät
tä. (Hämälääinen ja Kotakorpi 20188)
välttämäättä edistä työllistymis
t
Työvoim
man liikkuvuuteen liittyvvistä toimenpiteistä Su
uomessa onn tutkittu
varainsiiirtoveroa, jo
onka poista minen olisi tehokas tapa lisätä liikkkuvuutta. (Eerola
(
ym.
2018)
”Työttömieen mahdollisuutta opisskella omaeehtoisesti paarannetaan. 25 vuotta täyttäneille
e
työttömillee esitetään mahdollisuutta opiske lla työttömyysetuutta menettämäättä lyhytke
estoisia
opintoja, jo
otka antavaat ammatillisia valmiukksia tai tukevat yritystoimintaa.” (LLuku 5.3.1 s.
s 34)
Tähän to
oimenpiteeseen VATT oon esittänyyt kriittisen näkemykse
n
nsä.2
Työttöm
myysturva on
n menokehyyksen ulkop
puolella toissin kuin näi hin tarkoitu
uksiin
suoranaisesti tarkoitettu rahoiitus, mikä heijastunee julkisten
j
meenojen kasvvuna
tulevaisu
uudessa. Ke
ehitys ei olissi huono, jo
os voisimme
e olla varmooja, että kysseiset
toimenp
piteet todelllakin edesa uttavat työttömien hyvvinvointia. TTästä ei Suo
omessa
kuitenkaaan ole peru
usteltua tietteellistä näyyttöä. Hyvää tarkoittavva työttömyyysturvan
aktiivikäytön laajen
ntaminen saaattaa pahim
mmillaan jopa lisätä työöttömyyttä ja
työttömyysturvame
enoja. Jos tyyöttömyysturvaa pystyytään helpoosti käyttäm
mään
1
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hin, yritysten perustam
misiin tai palkkatukena, ihmiset rekkisteröityvät
opintoih
työttömiksi vain opiskellakseenn, perustaakseen yrityksen tai vai htaakseen
työpaikkkaa.

Verotus ja määrärahaat talouden
n kasvun ed ellytyksien tukemisee
en
”Työllisyyd
den ja talouden kasvun
n edellytyksiiä hallitus pyrkii
p
vahvistamaan verrotuksen ke
einoin sekä
talouden kkilpailukykyää ja tuottavuuden kasvvua tukevin toimin.” (Luku 1 s. 6)
Hallinnonaalakohtaisisssa linjauksisssa todetaa n mm. että elinkeino‐ ja innovaattiopolitiikan
n
nousevat jaa päästökau
määrärahaat laskevat kehyskaude
k
ella, energiaapolitiikan määrärahat
m
upan
epäsuorien
n kustannussten kompe
ensaatiotue n menot kaasvavat. (Lukku 5.3.1 s. 332‐33) Määrärahoja
suunnataan bio‐ ja kieertotalouttaa edistäviin toimiin sekkä ilmasto‐ ja energiapoolitiikan
meenpanoon
n. (Luku 5.3 .1 s. 36)
kehittämisseen ja toim
Verotuksen tärkein tehtävä onn julkisten palveluiden
p
ja
j tulonsiirttojen rahoitttaminen ja
se tulisi pyrkiä tekemään tavoiilla, jotka oh
hjaavat mah
hdollisimmaan vähän talouden
päätökseentekijöiden (kotitalouuksien, yrityysten) toimintaa. Poikkkeustapaus on
kaikenlaainen ulkoisvvaikutuksia aiheuttavaa toiminta, jota on syyttä myös verotuksen
keinoin ohjata.
o
Esim
merkiksi eneergiaverotuksen ja toisaalta EU:n iilmastopolitiikan
keskeiseen keinon, päästökaupa
p
an, tulisi antaa kannustaa puhtaann teknologian
kehittäm
miseen ja sitten edistää myös teolliisuuden rakkennemuutoosta, eikä näitä
ohjausm
mekanismejaa tulisi pyrkkiä rapauttamaan. Lisäkksi veropolittiikassa olissi
hyödyllisstä tunnistaaa verotuet ja arvioida niitä suhteessa päiviteettyyn verottuksen
perusrakkennetta ku
uvaavaan noormijärjeste
elmään ja yhteiskunnalllisiin tavoittteisiin.
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n
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