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1 Kokouksen avaus 
 

Pääministeri avasi kokouksen klo 8.00 ja totesi kokouksen aiheena olevan ”Tilannekuva 
ja talouspolitiikan linjavalinnat”. Talouden tilannekuvasta alustaa ylijohtaja Jukka  
Pekkarinen valtiovarainministeriöstä. Lisäksi käydään keskustelu talouspolitiikan linja-
valinnoista ja tarvittavista toimenpiteistä. 
 
Ennen varsinaista kokousasiaa pääministeri totesi valtiosihteeri Raimo Sailaksen osallis-
tuvan näillä näkymin viimeistä kertaa talousneuvoston kokoukseen ennen siirtymistään 
eläkkeelle. Pääministeri kiitti Sailasta neuvoston puolesta ansiokkaasta työstä ja toivoi 
hänen osallistuvan talouspoliittiseen keskusteluun myös jatkossa. Pääministeri toivotti 
Johnny Åkerholmin tervetulleeksi mukaan neuvoston työhön uutena pysyvänä asiantun-
tijana.  
 
Muun muassa jäsenten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on noussut esiin tarve 
pidentää neuvoston kokousaikaa, jotta aidolle ja vuorovaikutteiselle keskustelulle jäisi 
paremmin aikaa. Tätä silmällä pitäen normaali kokousaikaa pidennetään 1,5 tuntiin eli 
kokoukset päättyvät jatkossa klo 9.30.   
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Pääministeri totesi hallituksen valmistautuvan parhaillaan helmikuun lopussa pidettä-
vään puolivälin tarkasteluun, jossa tarkoituksena on tarkistaa hallitusohjelman etenemi-
nen sekä määritellä tahtotila budjettitalouden ja muiden taloudellisten haasteiden rat-
kaisemiseksi. Konkreettiset budjettiratkaisut tehdään maaliskuun kehyspäätöksessä.  

 
2 Talouden tilannekuva 

 
Jukka Pekkarinen totesi talouden näkymiin liittyvän huomattavaa epävarmuutta. Ennus-
tajat ovat kuitenkin varsin yksimielisiä siitä, että vuoden 2013 näkymät ovat harmaat. 
Vuoden loppua kohti euroalueen odotetaan kuitenkin vähitellen elpyvän, mistä näyttäisi 
seuraavan piristystä Suomenkin vientikysyntään.  
 
Taloudenpitäjien odotuksia kuvaavat indikaattorit tukevat ennusteita näköpiirissä ole-
vasta elpymisestä. Työmarkkinaindikaattoreiden viesti on sen sijaan jossain määrin risti-
riitainen: sekä työttömyys että työllisyys ovat laskusuunnassa.  
 
Perusennusteen mukaan sekä valtion velan että koko julkisen velan suhde bruttokan-
santuotteeseen jatkavat kasvuaan. Valtion velkasuhteen vakauttaminen hallituskaudella 
edellyttää näillä kasvunäkymillä lisäsopeutusta. Kasvavien menopaineiden vuoksi tämä 
ei kuitenkaan takaa pysyvää velkasuhteen stabiloitumista. Arviot julkisen talouden pi-
demmän ajan kestävyysvajeesta vaihtelevat välillä 1,5–5 prosenttia suhteessa bkt:een 
riippuen laskelmissa käytetyistä oletuksista. Keskeiset erot liittyvät muun muassa keski-
pitkän ajan talousennusteeseen, reaalikorkoon sekä väestökehitykseen.  
 
Pääjohtaja Liikanen totesi rahoitusmarkkinoilla tapahtuneen merkittävää tilanteen rau-
hoittumista syksyn jälkeen. Valtiolainojen riskipreemiot ovat alentuneet ja pankit sekä 
etenkin muut yritykset pystyvät hankkimaan rahoitusta markkinoilta. Myös pörssikurssit 
ovat nousussa. Reaalitalouden kehitystä koskevat luottamusindeksien lasku on tasoittu-
nut, joskin ne ennakoivat edelleen tuotannon supistumista.   

 
3 Keskustelu talouspolitiikan linjavalinnoista ja tarvittavista toimenpiteistä 

 
Pääministeri totesi hallituksen tavoittelevan valtion velkasuhteen kääntämistä laskuun 
sekä toimia, jolla pidemmän ajan kestävyysvaje saadaan kurotuksi umpeen. Hallitus ei 
voi ottaa riskiä siitä, että velkasuhde lähtisi hallitsemattomaan kasvuun. Mikäli uskotta-
vista kasvua lisäävistä rakenteellisista toimista ei pystytä sopimaan, edessä on meno- ja 
verosopeutus. Valinta on Suomen osalta omissa käsissä ja pitkälti kiinni kyvystämme 
tehdä tarvittavat päätökset. 
 
Käytiin keskustelu talouden näkymistä sekä toimenpiteistä, joilla voitaisiin tukea talou-
den kasvua sekä julkisen talouden tasapainottamista. Keskustelussa esiin nousseita 
asiakokonaisuuksia olivat muun muassa talouden hintakilpailukyky, maahanmuutto, yri-
tysten varainhankinta, julkisten palveluiden tuottavuus ja vastuunjako sekä talouden 
yleinen ilmapiiri ja luottamus.    

 
4 Kokouksen päättäminen  
  

Talousneuvoston helmikuun kokous pidetään keskiviikkona 27.2.2013 valtioneuvoston 
juhlahuoneistossa. Aiheena on ”Matalapalkkatyö Suomessa”. Puheenjohtaja päätti ko-
kouksen klo 9.15. 
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