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Kokouksen avaus
Pääministeri avasi kokouksen klo 10.30 ja totesi kyseessä olevan hallituskauden ensimmäisen talousneuvoston kokouksen. Asialistalla ovat hallituksen talouspoliittiset linjaukset sekä alustava keskustelu talousneuvoston työn suuntaamisesta ja tavoitteista
hallituskaudella.
Ennen varsinaista kokousaihetta pääministeri selosti lyhyesti Kreikan kriisin ratkaisemista koskevien EU-tason neuvottelujen tilannetta sekä Fennovoimaa koskevien rahoitusjärjestelyiden tuoreita käänteitä.
Valtiovarainministeri Stubb kävi hieman yksityiskohtaisemmin läpi Kreikan tilannetta ja
pöydällä olevia vaihtoehtoja. Kreikan kysymys on esillä myöhemmin tällä viikolla sekä
valtiovarainministerien tapaamisessa että oletettavasti myös huippukokouksessa.
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Hallituksen talouspoliittiset linjaukset
Keskusteltiin hallitusohjelman talouspoliittisista linjauksista ja Suomen taloustilanteesta.
Keskustelun aikana nousi esiin muun muassa seuraavia näkökulmia:
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Kipeitä uudistuksia muutamia vuosia sitten tehneet EU:n kriisimaat voivat nyt
katsoa tyytyväisinä taaksepäin ja todeta uhrausten hyödyllisyyden. Samanlaista
asennetta tarvitaan nyt myös Suomessa. Vaikeille päätöksille tarvitaan myös
taustatukea.
Hallitusohjelma on otettu yrityskentällä hyvin vastaan ja sen katsotaan vahvistavan kilpailukykyä ja yrittämisen edellytyksiä Suomessa.
Työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkaminen kesäkuussa 2015 oli tervetullut saavutus ja muodostaa hyvän pohjan neuvotteluille laajemmasta yhteiskuntasopimuksesta.
Yhteiskuntasopimuksen osalta on kiinnitettävä huomiota tasapuolisuuteen ja
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, jotta eri osapuolet voivat siihen sitoutua.
Agenda on rakennettava yhdessä ja huolella, ettei pilata hyvää lähtöasetelmaa.
Yhteiskuntasopimuksen valmistelussa edetään hallitusohjelmaan kirjatun aikataulun mukaisesti.
Luopuminen ansioturvaan liittyvistä säästöistä aiheuttaa muualla vastaavan
lisäsäästötarpeen, joka hallituksen on määriteltävä budjettiriiheen mennessä.

Talousneuvoston työn suuntaamisesta ja tavoitteista hallituskaudella
Keskusteltiin talousneuvoston toimintaan liittyvistä kokemuksista ja kehitysehdotuksista.
Keskustelussa nousi esiin muun muassa seuraavia näkökulmia:












Yhteisen tilannekuvan synnyttäminen ja luottamuksellinen keskustelu ovat tärkeitä. Katsaukset ajankohtaisiin talousasioihin (esim. EU:ssa) ovat hyödyllisiä.
Sopiva määrä omia selvityksiä on paikallaan. Myös ns. heikkojen signaalien ja
kehitystrendien tunnistaminen ja nostaminen asialistalle on toiminut hyvin ja
johtanut usein hyödylliseen keskusteluun. Aidon dialogin aikaansaaminen rajallisessa ajassa on usein haastavaa.
Yhteisen tilannekuvan ohella voitaisiin pyrkiä myös muodostamaan yhteistä näkemystä tavoitteista ja tarvittavista toimista silloin, kun siihen on olemassa
edellytyksiä. Jatkuvuutta voisi myös vahvistaa käsittelemällä samaa asiakokonaisuutta esim. 2–3 kokouksessa.
Talousneuvoston työssä on viimeaikoina korostunut liikaakin makropolitiikan
näkökulma ja mm. ajankohtaiset finanssipolitiikan kysymykset. Olisi hyvä tuoda
agendalle enemmän myös rakenteellisia kysymyksiä liittyen mm. kauppapolitiikkaan ja normitalkoisiin. Toisaalta on myös tärkeää katsoa välillä eteenpäin ja
ennakoida talouden tulevia kehityssuuntia.
Yhteisen tilannekuvan luominen voidaan ulottaa myös näkemykseen tulevaisuudesta. Suomen nostaminen kriisistä voisi olla yhteinen tavoite.
Hallitusohjelmassa on paljon asiakokonaisuuksia, joista voitaisiin käydä keskustelua neuvostossa. Vetovastuussa olevat ministerit voisivat toimia alustajina.
Talousneuvoston työ voisi painottua selvemmin työmarkkinoihin ja palkanmuodostukseen. Yrityskohtaisen jouston lisääminen on tällä sektorilla keskeinen tavoite.
Yhteiskunnan muutosdynamiikkaan ja käytettävissä olevien keinojen vaikuttavuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota mm. kansainvälisten esimerkkien
avulla.

3


4

Puheenjohtaja voisi mahdollisuuksien mukaan vetää yhteen ja todeta ”jatkoaskeleet” kokousten lopuksi. Kaikista kysymyksistä ei tarvitse yrittää löytää yksimielisyyttä.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti jäseniä hyvästä keskustelusta ja lupasi hahmotella sen pohjalta
toimintasuunnitelman seuraavaan kokoukseen. Talousneuvoston elokuun kokous pidetään keskiviikkona 26.8.2015 klo 8.00. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.
Pekka Sinko
talousneuvoston pääsihteeri

