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Valtio on hyvin aktiivisesti ottanut vastuulleen korona-
kriisin akuutin vaiheen hoidon sekä sen jälkihoidon. 
Valtio on harjoittanut aikaisempaa aktiivisemmin el-

vyttävää finanssipolitiikkaa EKP:n elvyttävän rahapolitiikan 
rinnalla. Mallia on tietenkin otettu muista maista ja Suomen 
lääkkeistä aikaisemmissa talousahdingoissa, vaikka koro-
nalama on luonteeltaan hyvin erilainen kuin rahoitusmark-
kinoilta tai reaalitaloudesta liikkeelle lähtevä taantuma.    

VALTIO AKTIIVISENA 
SUHDANNEPOLITIIKASSA

Valtion velkaantumista ennätystahdilla ei tässä krii-
sissä voida välttää. Opponentteja velkaantumiselle 
ei tällä kertaa ole. Seuraukset yritysten konkurs-

siaallosta ja työttömyyden rajusta kasvusta olisivat pit-
kän aikaa talouspolitiikan murheena vielä seuraavallakin 
vaalikaudella. Kriisiapuun ryhdyttiin nopeasti palvelue-
linkeinoja ja liikkumista rajoittavien valmiuslakien tultua 
voimaan. Akuutin kriisin jälkeen taloussuhdannetta el-
vyttävää politiikkaa on vielä jatkettava tämän vaalikauden 
loppuun saakka myös talouden asiantuntijoiden mukaan1. 

Työntekijöiden lomautussäännöksiä joustavoitettiin 
työmarkkinaosapuolten hyväksynnällä heti kriisin alussa, 
ja kaikille lomautetuille myönnettiin ansiosidonnainen kor-
vaus menetetystä palkasta, myös yksityisyrittäjille. Maksa-
tukset hoidetaan Työllisyysrahaston kautta, ja valtio on vas-
tannut ansio-osan kustannuksista. Valtio myös takaa lainoja, 
joita Työllisyysrahasto joutuu tässä yhteydessä ottamaan. 

Valtio jakaa niin ikään Business Finlandin, Finnveran, 
TE-toimistojen sekä kuntien kautta yrityksille kriisiapua, 
jotta konkursseilta vältyttäisiin. Lisäksi valtio on ryhtynyt 
myöntämään vientitakuita ja maksuvakuuksia likviditeet-
tipulassa oleville vientiyrityksille. Yritysten tilannetta läh-
dettiin helpottamaan myös verovelvoitteiden lykkäämis-
mahdollisuudella. Esimerkiksi arvonlisäverojen tilitystä 
yritykset pystyvät lykkäämään useilla kuukausilla niin ha-
lutessaan. Myös työnantajan vastuulla olevia lakisääteisiä 

työntekijöiden työeläkevakuutusmaksuja alennettiin tou-
kokuun alusta vuoden 2020 loppuun saakka, jotta yritys-
ten työvoimakustannus olisi matalampi. 

Kuntien tilannetta terveydenhuollon lisäkuormitukses-
sa valtio tukee kuntien valtionosuuksia kasvattamalla sekä 
kuntien yhteisövero-osuutta korottamalla. Koska kunnille 
jää hoitojonoja purettavaksi koronaviruksen hoitoon va-
rautumisen vuoksi, on kuntien taloutta tukevaa politiikkaa 
jatkettava vielä jatkossakin. 

Kaiken kaikkiaan valtion lisävelanotto yltää noin 16 
miljardiin euroon tänä vuonna, ja ensi vuonna lisävelkaa 
otetaan vielä noin seitsemän miljardia euroa. Keväällä to-
sin varauduttiin vielä tätäkin suurempiin velkamääriin. 
Velanottotarvetta vähentävät yhtäältä odotettua reippaam-
min kertyneet verotulot ja toisaalta yritystukien ja työttö-
myyskorvausten ennakoitua vähäisempi tarve. Monet yri-
tykset eivät ole mahdollisuudesta huolimatta lykänneet 
verojen maksua, ja työttömyyskorvauksista maksetaan ki-
reämpää veroa kuin palkkatulosta. Kulutuksen supistumi-
sen myötä tosin arvonlisäveron tuotto on alentunut. 

Vuosina 2021–22 palataan budjettikuriin siten, että 
menokehyksestä tullaan pitämään kiinni. Kehystä on tosin 
kasvatettu puolella miljardilla eurolla molempina vuosina 
poikkeusolojen mekanismin2 käyttöönoton mukaisesti.  

Valtion talous on alijäämäinen vielä vuonna 2023, vaik-
ka hallitusohjelmassa tavoitteena oli päästä tasapainoon 
vaalikauden lopussa. Vaikka koronan aiheuttamasta taan-
tumasta selvitäänkin, kasvattavat väestön vanhenemisesta 
aiheutuvat hoiva- ja hoitovastuut julkisia menoja kiihty-
vällä vauhdilla. Myös hävittäjähankinnoista aiheutuvat 
menot ajoittuvat tälle vaalikaudelle.  

KUNTIEN KAMPPAILU JATKUU

Kunnat selviytyvät keväällä pelättyä paremmin kuluvan 
vuoden tilanteesta. Valtion kunnille ohjaamat noin 
puolitoista lisämiljardia tulevat tarpeeseen, vaikka 

verotulot eivät vajonneet niin paljon kuin vielä alkukevääs-
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tä ennakoitiin. Verotulot jopa kasvavat hieman. Verotulojen 
kasvua selittää kuntien yhteisövero-osuuden korotus, kiin-
teistöverokertymän kasvu sekä kunnallisverotuoton jäämi-
nen viime vuoden tasolle. Myös terveydenhuollon palvelujen 
tilanne on ollut kunnissa hallinnassa, koska koronatapaukset 
pysyivät hyvin maltillisissa määrissä. Palvelupisteissä oli jopa 
joutokäyntiä, kun muiden sairauksien hoitoa lykättiin ja lisäk-
si ihmiset itse varoivat tulemasta hoitokäynneille. Sen vuoksi 
kuntien hoitovelkakuorma on kasvanut, ja lisäresursointia 
palveluihin tarvitaan tulevina vuosina normaalia enemmän. 

Odotettavissa kuitenkin on, että ensi vuodelle useat 
kunnat korottavat kunnallisveroprosenttejaan kasvavien 
menopaineiden vuoksi. Kuntien velkaantuminen kun ei 
voi suuressa määrin kasvaa julkisen talouden suunnitel-
maan sisältyvien menosääntöjen vuoksi. 

On kummallista, ettei hallitus kiirehdi kiinteistöverouu-
distusta, joka odottaa valmiina käyttöönottoa. Kiinteistöjen 
verotusarvojen uudistamistyö on aloitettu jo noin viisi vuot-
ta sitten, ja uusi reaaliaikaisiin verotusarvojen määrityksiin 
perustuva järjestelmä olisi voitu ottaa käyttöön jo nyt. Uusi 
järjestelmä antaisi kunnille enemmän säätelyvaraa verotu-
lojensa hallintaan, sillä kiinteistövero on kuntien veroista 
kaikkein vakain ja ennustettavin. Kiinteistövero on myös 
veromuotona vähiten talouden toimijoiden käyttäytymistä 
vääristävä vero, ja siten lisäisi verojärjestelmän tehokkuutta.

Kuntien menoja on viime vuosina lisännyt erityisesti ra-
kennusinvestoinnit, joilla on varauduttu sote-uudistuksen 
voimaantuloon. Toisaalta kunnat ovat myös hakeneet säästöjä 
lomauttamalla työntekijöitään määräajoiksi. Pelkoa kunnissa 
aiheuttaa se, että niiden tehtäviä ollaan laajentamassa. Van-
hustenhuollon hoitajamitoituksen kasvattaminen, oppivel-
vollisuusiän nostaminen sekä kiireettömään hoitoon pääsyn 
nopeuttaminen lisäävät menoja, vaikka uudet velvoitteet on 
päätetty rahoittaa valtion toimesta. Kuitenkin valtio edellyt-
tää sitä, että tehtävien rahoitus koostuu myös kuntien omista 
säästötoimenpiteistä, joilla katetaan osa kustannuksista. 

SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
PUSKUREITA PURETAAN

Koronakriisi ravisutti myös sotu-rahastojen tasapai-
noa. Sekä työeläke- että työttömyysvakuutusjärjes-
telmän EMU-puskureita on jouduttu hyödyntämään 

elvytyksessä. Puskurirahastot perustettiin vuonna 1997 työ-
markkinajärjestöjen sopimuksella Suomen liittyessä Euroo-
pan talous- ja rahaliittoon. Työeläke- ja työttömyysvakuu-
tusjärjestelmään perustettujen rahastoihin kerättyjen varo-
jen avulla on tarkoitus varautua talouden häiriöihin eli siten 
lieventää työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun vaihtelua 
suhdanteiden mukana.

 Koronakriisin vakavuuden tultua ilmi työmarkkinajär-
jestöt valmistelivat keväällä maan hallitukselle esityksen, 
jolla työnantajien työeläkemaksuja alennettaisiin työllisyy-
den vaalimiseksi. Yksityisalojen työnantajien osuutta va-
kuutusmaksua alennettiin määräaikaisena toimenpiteenä 
2,6 prosenttiyksiköllä ajanjaksolle 1.5.2020 – 31.12.2020. 
Elvytyksen mittaluokka on arvioiden mukaan noin 900 mil-
joonaa euroa. Samassa yhteydessä kuitenkin sovittiin, että 
alennuksen takia pienentynyt EMU-puskuri kartutetaan 
täysimääräisesti korottamalla työnantajan työeläkevakuu-
tusmaksua vuosina 2022–2025. 

Työttömyysvakuutusjärjestelmän rahoituspuskuria jou-
duttiin niin ikään purkamaan lomautusten rajun kasvun vuok-
si. Työmarkkinajärjestöt sopivat lomautuksia koskevien neu-
vottelujen nopeuttamisesta yksityisen sektorin työsuhteissa 
viiteen päivään, kun ne lain mukaan ovat vähintään 14 päivää. 
Lomautukset laajennettiin koskemaan myös määräaikaisia 
työsopimuksia. Lomautettujen eduksi lomautuspäivärahojen 
omavastuupäivät poistettiin samalla. Poikkeuksellisesti valtio 
osallistuu päivärahojen rahoitukseen määräaikaisesti vuoden 
2020 loppuun saakka rahoittamalla ansiopäivärahan peruspäi-
värahaa vastaavan osuuden. Valtio tukee myös työttömyyskas-
sojen toimintaa noin 20 miljoonalla eurolla tänä vuonna. 

Lakisääteisen sairausvakuutuksen päiväraha- ja hoito-
maksutuloihin koronakriisillä on myös vaikutusta, joskaan 
ei kovin suurta, sillä verotettavista eläke- ja etuustuloista, 
joihin lomautus- ja työttömyysajan päivärahat kuuluvat, 
sairaanhoitomaksu maksetaan lähes prosenttiyksiköllä ko-
rotettuna. Työnantajien maksamia vakuutusmaksuja jää lo-
mautettujen ja irtisanottujen osalta kokonaan pois.  

Kaiken kaikkiaan sotu-rahastot pysyvät ennustekaudella 
ylijäämäisinä, koska lomautuksista ja irtisanomisista aiheu-
tuneet päivärahojen saajien määrän kasvu rahoitetaan pus-
kureita purkamalla sekä valtion taholta.

EDP-VELKA KASVAA EDELLEEN

Julkisen sektorin yhteenlaskettu velka kriisin vaiku-
tuksesta kasvaa runsaasti vuonna 2020. Lisävelkataa-
kan ottaa lähes kokonaisuudessaan valtio harteilleen. 

Vaikka velanottoon on varauduttu jo 5 lisätalousarviolla 
kuluvana vuonna, ei kaikkia elvytykseen osoitettuja määrä-
rahoja ole kuitenkaan jouduttu käyttämään. Sen vuoksi jul-
kinen velka suhteessa bkt:en jää edelleenkin ennusteemme 
mukaan alle 70 prosenttiin. Tänä vuonna päätetyistä elvy-
tystoimenpiteistä suuri osa toimeenpannaan vasta ensi 
vuonna, mutta lisämenoihin on varauduttu jo tänä vuonna. 

 Ennusteemme mukaan kokonaisveroaste pysyttelee 
noin 42 prosentissa lähivuodet, mutta menoaste nousee yli 
neljällä prosenttiyksiköllä. 

JULKISEN TALOUDEN KESKEISIÄ LUKUJA 

2019 2020e 2021e 2022e
Veroaste (%) 42,2 41,7 42,0 41,8
Menoaste (%) 53,3 57,4 55,5 54,7
Julkisyhteisöjen
rahoitusylijäämä (Mrd. €)

 
-2,3 -10,8 -6,8 -6,1

valtio -2,8 -9,3 -7,6 -6,4
kunnat -2,8 -3,3 -2,9 -2,8
soturahastot 3,3 1,8 3,6 3,1

Julkinen bruttovelka, 
EDP-velka (Mrd. €) 142,5 153,8 161,1 167,6

% bkt:sta 59,2 66,3 66,0 66,2
Valtion velka (Mrd. €) 106,4 114,3 120,6 125,6

% bkt:sta 44,2 49,3 49,4 49,6
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos


