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1 Kokouksen avaus 
 

Pääministeri avasi kokouksen klo 8.00 ja totesi päivän aiheena olevan ”tulo- ja kustan-
nuskehitys sekä vuoden 2015 talousarvioesityksen linjaukset”. Keskustelun alustaa 
osastopäällikkö Markus Sovala valtiovarainministeriöstä. Jäsenille oli kokouskutsun mu-
kana toimitettu aiheeseen liittyvä tulo- ja kustannuskehityksenselvitystoimikunnan ra-
portti.  
 
Ennen varsinaista kokousaihetta pääministeri totesi odottavansa suurella mielenkiinnolla 
työskentelyä talousneuvostossa. Hän toivoi tämän päivän keskustelussa voitavan jakaa 
informaatiota myös eläkeratkaisun etenemisestä. Pääministeri toivotti Petteri Orpon 
tervetulleeksi mukaan talousneuvostoon uutena jäsenenä.  

 
2 Tulo- ja kustannuskehitys  

 
Markus Sovala tarkasteli esityksessään (liite 1) viimeaikaista palkka- ja hintakehitystä 
sekä budjettivalmistelun pohjana olevaa kuvaa talouden näkymistä. Hän totesi lähi-
vuosien talouspolitiikan haasteena olevan ostovoiman kehityksen tukeminen samalla 
kun huolehditaan suomalaisen tuotannon kilpailukyvystä ja julkisen talouden kestävyy-
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destä. Avainasemassa ovat rakenteelliset uudistukset, joilla voidaan lisätä ja tehostaa 
talouden työvoimaresurssien käyttöä. 
 
Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan tuore raportti ennakoi nimellisansioi-
den nousuvauhdin hidastuvan tuntuvasti vuosina 2014-2016. Kun lisäksi verotus kiristyy 
ja työpanoksen supistuminen jatkuu, niin  palkansaajien yhteenlasketun ostovoiman 
odotetaan supistuvan 0,6 prosenttia vuonna 2014. Ostovoiman arvioidaan jatkavan su-
pistumistaan myös vuosina 2015 ja 2016 huolimatta siitä, että työtuntien kehitys kään-
tyy ensi vuodesta alkaen positiiviseksi.   
 
Maltillinen ansiokehitys ei näyttäisi lähivuosina parantavan Suomen kustannuskilpailu-
kykyä suhteessa euroalueeseen, koska myös tuottavuuskasvu on Suomessa hidastunut 
ja on jäämässä euroalueen keskiarvoa hitaammaksi. Teollisuuden suhteellisilla yksikkö-
työkustannuksilla mitattuna Suomen hintakilpailukyky heikentyi vuosina 2011-2013, 
joskin viime vuonna heikkeneminen johtui pääosin euron vahvistumisesta. Myös ulko-
maankaupan vaihtosuhde on heikentynyt ja välituotteiden kautta tulevat kustannuspai-
neet ovat kasvaneet. Lähivuosina koko talouden yksikkötyökustannusten kasvuvauhti 
hidastuu kilpailijamaiden tasalle ja vaihtosuhteen heikkeneminen pysähtyy. 

 
 
3 Taloudellinen tilanne budjettivalmistelun näkökulmasta 
  

Markus Sovala totesi valtiovarainministeriön vuoden 2015 talousarvioesityksen rakentu-
van VM:n kansantalousosaston valmisteilla olevaan ennusteeseen. Sovala totesi, että 
ennuste ei tule ratkaisevasti poikkeamaan kesäkuun suhdanne-ennusteesta. Sen kes-
keisiä oletuksia olivat 0,2 prosentin talouskasvu vuodelle 2014 ja 1,4 prosentin talous-
kasvu vuodelle 2015. Ennustetta ei ole päivitetty 19.6. sovitun hallitusohjelman jälkeen, 
mutta hallitusohjelman kasvu- ja työllisyyspaketin makrotaloudelliset vaikutukset on ar-
vioitu pieniksi. Sama koskee pitkälti Ukrainan kriisiin liittyvien pakotteiden ja vastatoi-
mien suoria vaikutuksia. 
 
Venäjän tilannetta lukuun ottamatta kansainväliset talousnäkymät ovat yhä varsin va-
kaat ja pörssikurssien kehitys ennakoi osaltaan kasvun jatkumista – ehkä euroaluetta 
lukuun ottamatta. Venäjän talouskasvun tietynasteinen hidastuminen on jo mukana ke-
säkuun ennusteessa. Kriisin välilliset vaikutukset Suomen talouteen voivat olla merkit-
täviä, mutta niiden arvioiminen on hyvin vaikeaa. Parhaillaan työn alla olevaan päivitet-
tyyn ennusteeseen kohdistuvat muutospaineet ovat suhteellisen pieniä eivätkä tule 
olemaan peruste finanssipolitiikan uudelleenarviolle. 
 

 
4  Keskustelu 

 
Pääministeri avasi keskustelun toteamalla talousnäkymiin liittyvän suuren epävarmuu-
den, joka vaikeuttaa budjetin mitoittamista suhteessa julkisen talouden tasapainotavoit-
teisiin. Toisaalta budjetin päälinjat on jo pitkälti lyöty lukkoon rakenneohjelmassa, ke-
hyspäätöksessä sekä hallitusohjelmassa. Näiden päätösten jättämä liikkumavara on jo-
ka tapauksessa suhteellisen pieni.  
 
Valtiovarainministeri Rinne korosti niinikään kokonaiskuvaa ja asteittaista edistymistä 
julkisen talouden tasapainottamissa. Tehdyt leikkaukset alkavat vaikuttaa todenteolla 
vuonna 2015 ja niiden hallittu läpivieminen keskeisiä toimintoja vaarantamatta tulee 
olemaan monilla sektoreilla hyvin haastavaa. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien il-
meinen paheneminen vaatii omia erityistoimiaan. Perusrakennehankkeet, joilla saadaan 
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myös kuntien investointeja käyntiin tarjoavat välillisten vaikutusten kautta merkittävän 
vipuvarren kasvun tukemiseen.   
 
Pääjohtaja Liikanen kommentoi kansainvälisen talouden kehityskuvaa Suomen Pankin 
näkemysten pohjalta. Tiivistetysti heinäkuun uutisten vaikutus talousnäkymiin voidaan 
kiteyttää arvioon ”samaa tai huonompaa”. Euroalueella, lähinnä Italian ja Saksan talo-
usluvut ovat olleet odotettua heikompia. . Epävarmuutta lisäävät geopoliittiset riskit, 
joita on eskaloitumassa muuallakin kuin Ukrainassa. Toisaalta EKP:n rahapoliittiset toi-
met ovat johtaneet korkojen laskuun ja korkoerojen kasvuun Euroopan ja USA:n välillä. 
Sen seurauksena myös euron arvo suhteessa dollariin on laskenut, mikä osaltaan tukee 
taloutta.  
 
Keskustelussa kiinnitettiin huomiota verolinjausten ostovoimaa heikentävään vaikutuk-
seen, joka liittyy mm. inflaatiotarkistusten tekemättä jättämiseen. Myös T&K- ja inno-
vaatiotoiminnan tukemista vaikeissa oloissa peräänkuulutettiin. Keskusteltiin paljon 
myös kuntien tukalasta asemasta ja siihen liittyvistä kunnallisveron korotuspaineista. 
Kuntasektorin tuottavuuden nostamiseen kaivattiin konkreettisempia toimia. Kysyttiin 
myös kuinka paljon kuntien velvoitteita on tarkoitus poistaa. SOTE-ratkaisun vaikutuk-
sista tarvittaisiin taloudellista analyysia. Synkän tilannekuvan keskellä tuore telakkarat-
kaisu nähtiin valopilkkuna, joka säilyttää sekä työpaikkoja että tärkeää osaamista Suo-
messa. 
 
Ukrainan kriisin osalta korostettiin välillisten vaikutusten potentiaalista merkitystä. Ko-
konaisuudesta tarvittaisiin nopeasti täsmällisempiä kvantitatiivisia arvioita. Näissä myös 
pidempiaikaiset Venäjän geopoliittisen aseman muutokseen liittyvät riskit olisi syytä ot-
taa huomioon. Akuutteihin, etenkin maitotuotantoa koskeviin, Venäjän vastapakottei-
den aiheuttamiin ongelmiin voidaan hakea helpotusta määräaikaisin toimin ja EU:n tu-
kea hyödyntäen.    
 
Eläkeratkaisun osalta todettiin osapuolten vahva sitoutuminen ratkaisun saavuttami-
seen. Ratkaisu ei tule olemaan helppo ja vaatii kompromissihalukkuutta kaikilta osapuo-
lilta. Vaikutusten verifioimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Uskottavan ratkai-
sun syntyminen on tärkeää koko kansakunnan taloudelle ja hyvinvoinnille.    

 
5 Kokouksen päättäminen 

 
Talousneuvoston syyskuun kokous pidetään keskiviikkona 24.9.2014 klo 8.00 pääminis-
terin virka-asunnossa Kesärannassa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30. 
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