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Johdanto 

 
Perustamissopimuksen 99 artiklan (aiempi 103 artikla1) mukaisesti kaikki EU:n jäsenvaltiot – 
riippumatta niiden osallistumisesta talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen – "pitävät 
talouspolitiikkaansa yhteistä etua koskevana asiana ja sovittavat talouspolitiikkansa yhteen 

neuvostossa". Yhteensovittaminen perustuu jäsenvaltioiden talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja 
koskevaan suositukseen. 
 
Tämän lisäksi ennen talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymistä sovellettavien 
perustamissopimuksen 116 artiklan (aiempi 109e artikla1) siirtymämääräyksien mukaisesti ne 
jäsenvaltiot, jotka pyrkivät liittymään euroalueeseen, toteuttavat "monivuotisia ohjelmia, joiden 
tarkoituksena on turvata talous- ja rahaliiton toteuttamiseksi tarvittava kestävä lähentyminen". 
Toukokuussa 1998 tehdyt päätökset euroalueen jäsenyydestä perustuivat näihin ohjelmiin. 
 
Euroalueen ulkopuolelle jääneiden jäsenvaltioiden edellytetään antavan jatkossakin tällaisia 
"lähentymisohjelmia". Euroalueeseen liittyneiltä jäsenvaltioilta vaaditaan vakaus- ja 
kasvusopimuksessa vastaavanlaisia "vakausohjelmia". 
 
Vakausohjelmat ovat liukuviksi kolmivuotiskausiksi laadittuja suunnitelmia, joiden keskeisenä 
sisältönä on edistyminen vakaussopimuksen kahden peruspäämäärän tavoittelussa: 
 
• budjettivajeen on oltava kaikkina vuosina pienempi kuin 3 prosenttia bruttokansantuotteesta 

ja 
 
• budjetin on oltava tasapainossa suhdannejakson aikana. 
 
Vuosittaisissa päivityksissä on tämän vuoksi otettava huomioon seuraavan vuoden talousarviota 
koskevat ehdotukset. 
 
Neuvosto antaa lausunnon kustakin ohjelmasta, joka on osaltaan pohjana talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen laadinnassa. 
 
Ensimmäiset lähentymis- ja vakausohjelmat julkaistiin vuoden 1998 lopulla, ennen talous- ja 
rahaliiton kolmannen vaiheen virallista alkua. Niitä on päivitetty kolmesti tämän jälkeen. Kolmas 
päivitys julkaistiin vuoden 2001 lopussa. 
 

                                                 
1 Perustamissopimuksen artikloiden numerointi muuttui Amsterdamin sopimuksessa, joka allekirjoitettiin 
lokakuussa 1997 ja tuli voimaan 1. toukokuuta 1999. 
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Suomen vakausohjelman tausta 

 
Suomen vakausohjelman vuoden 2001 tarkistus, joka kattaa vuodet 2001–2004, julkaistiin 
marraskuussa 20011. Se perustuu Suomen hallituksen vuonna 1999 hyväksymään ohjelmaan ja 
vuoden 2002 talousarvioehdotukseen. 
 
Komissio antoi lausuntonsa tarkistetusta ohjelmasta 15. tammikuuta 20022. Komissio piti 
myönteisenä ohjelmassa ennakoitua tervettä julkisen talouden rahoitusasemaa ja totesi, että tämä 
oli vakaus- ja kasvusopimuksen mukaista. Se totesi myös, että ohjelmassa esitetyt talous- ja 
budjettipolitiikat olivat yleisesti ottaen talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen mukaisia. 
Komissio suhtautui myönteisesti hallituksen tuloveron alennukseen, jonka katsottiin olevan 
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen mukainen. On vahvistettava rakenteellisia toimenpiteitä, 
joilla edistetään vahvempaa, tasapainoisempaa talouden tarjontapuolta, mukaan lukien 
työttömyysetuusjärjestelmän ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmän suunniteltu uudistus. 
 
Neuvosto antoi lausuntonsa ohjelmasta 22. tammikuuta 20023. Neuvosto katsoi, että ohjelma oli 
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen mukainen, ja totesi tyytyväisenä, että julkisen talouden 
ylijäämän ennakoitiin säilyvän suhteellisen suurena koko ohjelmakauden ajan. Todettiin myös, 
että julkisen talouden ennakoitu ylijäämä oli täysin vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten 
mukaista. Neuvosto katsoi, että suuren ylijäämän ylläpitäminen on olennaisen tärkeää, jotta 
julkisen talouden velkasuhdetta voidaan alentaa riittävän nopeasti. Neuvosto oli tyytyväinen 
hyväksyttyyn lakiin, jossa paikallisyhteisöjen edellytetään laativan tasapainoisia talousarvioita 
keskipitkällä aikavälillä. Neuvosto oli tyytyväinen myös siihen, että tarkistetussa ohjelmassa 
sitoudutaan edelleen rakenteellisten uudistusten jatkamiseen. Neuvosto katsoo, että 
työttömyyskorvausjärjestelmän uudistukset ovat tervetulleita työttömyyden kasvun vuoksi ja 
työhön kohdistuvien verojen alennusten saavutusten täydentämiseksi. 
 
Vuosien 2000 ja 2001 tulokset 

 
Suomi on pärjännyt taloudellisesti hyvin viime vuosina. Suomen reaalinen BKT kasvoi 
5,6 prosenttia4 vuoden 2000 kansainvälisen talouden suotuisassa ilmapiirissä ja ylitti siten EU:n 
keskiarvon. Teollisuustuotanto vaikutti eniten bruttokansantuotteen kasvuun. Erityisesti sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden tuotanto kasvoi. Vuonna 2001 kasvu kuitenkin hidastui merkittävästi ja 
jäi vain 0,7 prosentin tasolle, joka alittaa 1 prosenttiyksiköllä EU:n 1,7 prosentin keskiarvon ja 
on ainoastaan hieman korkeampi kuin EU:n alhaisin kasvuprosentti, jonka Saksa ilmoitti 
(0,6 prosenttia). 
 
Useiden alhaisen inflaation vuosien jälkeen tuontihintojen aiheuttama paine sekä heikko euro 
nostivat inflaatiota 1,3 prosentista vuonna 1999 3 prosenttiin vuonna 2000 yhdenmukaistetulla 
kuluttajahintaindeksillä (YKHI) mitattuna. Vuonna 2001 inflaatio putosi 2,7 prosenttiin, joka 
ylittää 0,4 prosenttiyksiköllä EU:n 2,3 prosentin keskiarvon. 
 

                                                 
1 Suomen vakausohjelman tarkistus, valtiovarainministeriö, marraskuu 2001 (http://www.vn.fi/vm/english 
/national_economy/stability/VO2001-11-Eng.pdf). 
2 Komission arvio Suomen tarkistetusta vakausohjelmasta, 15. tammikuuta 2002, (http://europa.eu.int/ 
rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/57|0|RAPID&lg=EN&display=). 
3 Neuvoston lausunto, annettu 22 päivänä tammikuuta 2002, Suomen tarkistetusta vakausohjelmasta vuosiksi 2001–
2004, 22. tammikuuta 2002 (http://ue.eu.int/emu/convergence/fi/FI-C33of060202-verEN.pdf). 
4 Jollei toisin mainita, kaikki luvut ovat Eurostatilta. 
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Työllisyys kasvoi ja työttömyysaste aleni tasaisesti vuositasolla, vaikka eri sektoreiden ja 
alueiden välillä oli merkittäviä eroja, ja vuonna 2001 työttömyys saavutti 9,1 prosentin tason. 
Tämä on kuitenkin yhä melko korkea luku verrattuna EU:n 7,6 prosentin keskiarvoon. 
 
Vuonna 2001 julkinen talous kehittyi edelleen myönteisesti, vaikka vaatimattomammin kuin 
vuonna 2000, jolloin julkisen talouden rahoitusasema nousi 7 prosenttiin suhteessa BKT:hen. 
Vuonna 2001 ylijäämä oli 4,9 prosenttia suhteessa BKT:hen, mikä oli kuitenkin erittäin hyvä 
tulos verrattuna EU:n 15 jäsenvaltion keskiarvoon, joka on -0,6 prosenttia. Julkinen velka 
väheni 0,4 prosenttiyksikköä 44 prosentista vuonna 2000 43,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen 
vuonna 2001. 
 
 

Taulukko 1: Tärkeimmät talouden tunnusluvut vuosina 2000 ja 2001 
 

Suomi 
EU:n 15 jäsenvaltion 

keskiarvo 
 

2000 2001 2000 2001 
Reaalisen BKT:n kasvu 
(%) 

5,6 0,7 3,3 1,7 

Inflaatioaste – YKHI (%)
  

3,0 2,7 2,1 2,3 

Työttömyysaste (%)  9,8 9,1 8,1 7,6 
Julkisen talouden 
rahoitusasema (% 
suhteessa BKT:hen) 

7,0 4,9 1,0 -0,6 

Julkinen velka (% 
suhteessa BKT:hen) 

44,0 43,6 64,3 62,9 

Lähde: Eurostat 

 
 
Analyysi ja tulevaisuudennäkymät 

 
Vuoden 2001 vakausohjelmassa esitetään positiivinen Suomen talouden kokonaisnäkymä 
vuosille 2002–2004 maailmantalouden taantumasta huolimatta. Vakausohjelmassa esitetyt 
vuoden 2002 jälkeiset makrotalouden ennusteet perustuvat seuraaviin oletuksiin: maailmantalous 
alkaa elpyä vuoden 2002 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, vientikysyntä kasvaa 
maailmantalouden kasvun mukaisesti, kun taas kotimaisen kysynnän kasvu jää tätä hitaammaksi. 
Lisäksi oletetaan, että reaalipalkkojen kehitys vastaa tuottavuuden keskimääräistä kasvua, kun 
taas menot ja tulot kehittyvät ohjelmassa kuvatulla tavalla. 
 
Suomen talous kasvoi voimakkaasti vuodesta 1994 vuoden 2000 ensimmäiseen neljännekseen 
asti. Reaalinen BKT kasvoi, inflaatiopaineita ei juurikaan esiintynyt ennen kuin vuoden 1999 
lopussa ja julkinen talous oli mukavasti ylijäämäinen. Lisäksi syntyi dynaaminen tieto- ja 
viestintätekniikan (TVT) ala, joka laajensi Suomen talouden perinteisesti melko kapeaa 
vientipohjaa. Seitsemän vuoden vahvan kasvun jälkeen maailmantalouden taantuma iski Suomen 
talouteen, mikä johti talouskasvun jyrkkään hidastumiseen vuonna 2001. Suomen talouden 
taantuma johtui lähinnä viennin romahtamisesta erityisesti TVT-alalla. 
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Tästä taantumasta huolimatta Suomen talouden näkymät ovat tyydyttävät. Vuoden 2001 
jälkimmäisellä vuosipuoliskolla havaittiin ensimmäiset merkit elpymisestä, ja kasvulukujen 
ennakoidaan jäävän vaatimattomiksi vuonna 2002. Kansainvälisen kaupan elpymisen taustaa 
vasten kasvulukujen ennakoidaan nousevan vuonna 2003, vaikka paljon riippuu TVT-alan 
viennistä. Vaikka seuraavien lähivuosien näkymät ovat tyydyttävät, joitakin ongelmia on vielä 
ratkaisematta. Korkea rakennetyöttömyys ja alhainen keskimääräinen eläkeikä rajoittavat 
tehokasta työvoiman tarjontaa. Väestön ikääntymisen aiheuttamasta paineesta on tullut 
huomattavasti vaativampi haaste kuin nopeamman kasvun oloissa. Nämä haasteet edellyttävät 
tiukkaa finanssipolitiikkaa ja rakenneuudistuksia. 
 
Taloudellinen kasvu 

 
1990-luvun alun syvän taantuman jälkeen Suomen talous on ollut yksi Euroopan unionin 
nopeimmin kasvavista talouksista, ja sitä on kiihdyttänyt kukoistavan TVT-alan vienti. Suomen 
talouden keskimääräinen kasvu reaalisena bruttokansantuotteena mitattuna nousi 
vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla 4,8 prosenttiin, joka oli reippaasti euroalueen 
keskiarvon yläpuolella. Tehdasteollisuuden voimakas kasvu, joka johtui pääasiassa 
televiestintälaitteiden viennistä, vaikutti ratkaisevasti siihen, että Suomi elpyi 1990-luvun 
alkupuolen taantumastaan. Koko vuosikymmenen keskimääräinen kasvu jäi kuitenkin EU:n 
keskiarvon alapuolelle, mikä johtui 1990-luvun alkupuolen suurista negatiivisista luvuista. 
 
 

Kaavio 1: Bruttokansantuote vuosina 1990–2004 
(määrän vuotuinen muutos, %) 

Lähde: Eurostat, Suomen vakausohjelma 

 
 
Talouskasvu oli voimakasta vuonna 2000. Reaalinen BKT kasvoi 5,6 prosenttia ja ylitti kahdessa 
ensimmäisessä tarkistetussa vakausohjelmassa esitetyt ennusteet (3,9 prosenttia ja 
5,2 prosenttia). Vuonna 2001 Suomen talouskasvu kuitenkin hidastui jyrkästi ja BKT:n kasvu 
laski 0,7 prosenttiin. Tämä johtui pääasiassa viennin jyrkästä laskusta erityisesti TVT-alalla sekä 
heikentyneestä kotimaisesta kysynnästä ja rakennusinvestoinneista. Tätä voidaan verrata EU:n 
keskimääräiseen talouskasvuun, joka putosi EU:n 15 jäsenvaltiossa 3,3 prosentista vuonna 2000 
1,7 prosenttiin vuonna 2001. 
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Vuoden 2001 vakausohjelmassa ennustetaan noin 2 prosentin keskimääräistä vuosikasvua 
vuosille 2001–2004. Vuoden 2000 vakausohjelmassa puolestaan ennustettiin yli 3 prosentin 
keskimääräistä vuosikasvua vuosille 2001–2004. Uuden ohjelman maltilliset odotukset 
heijastavat ennen kaikkea kansainvälistä tilannetta. Kun nettovienti vaikutti huomattavasti 
BKT:n kasvuun vuonna 2000 (2,7 prosenttiyksikköä 5,6 prosentin kasvusta), viennillä oli 
negatiivinen vaikutus BKT:n kasvuun vuonna 2001 ja ohjelmakaudella viennillä odotetaan 
olevan suhteellisen vaatimaton vaikutus BKT:n kasvuun. Sen sijaan talouskasvu perustuu nyt 
vahvasti kotimaiseen kysyntään, ja näin odotetaan olevan myös ohjelmakaudella. 
 
Valtionvarainministeriö muutti äskettäin vuoden 2003 talouskasvuodotuksia. Koska nettovienti 
on taas palaamassa selvästi positiiviseksi, BKT:n odotetaan nousevan 3,3 prosenttia, joka ylittää 
vuoden 2001 vakausohjelman ennusteen 0,6 prosenttiyksiköllä1. 
 
Ulkoinen tasapaino 

 
Suomen viennin määrä ylitti tuonnin määrän koko 1990-luvulla, ja kauppatase oli positiivinen. 
Tämä ei kuitenkaan ollut riittävä korvaamaan palvelujen kaupan ja korkomenojen suurta 
alijäämää. Vaihtotase kääntyi positiiviseksi vuonna 1994, ja vahva vienti on siitä lähtien taannut 
kauppataseen ja vaihtotaseen ylijäämän. 
 
 

Kaavio 2: Suomen kauppatase ja vaihtotase vuosina 1990–2001 
(% BKT:stä) 

Lähde: Eurostat 

 
 
Kauppataseen ylijäämä oli kaikkien aikojen suurin vuonna 2000, ja tämä vaikutti 
ennätykselliseen vaihtotaseen ylijäämään. Vuonna 2001 sekä tuonti että vienti laskivat. 
Kauppataseen ylijäämä laski ainoastaan vähän 11,4 prosentista vuonna 2000 10,5 prosenttiin 
vuonna 2001. Edelliseen vuoteen verrattuna tämä johti hieman pienempään vaihtotaseen 
ylijäämään vuonna 2001. 

                                                 
1 Suhdannekatsaus, Valtiovarainministeriön kansantalousosasto, Helsinki, Suomi, 28. toukokuuta 2002. 
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Inflaatio 

 
1990-luvun alkupuolen taantuman aikana Suomen inflaatioaste laski tasolle, joka vastasi EU:n 
jäsenvaltioiden keskiarvoa, ja se pysyi matalana koko elpymiskauden vuoteen 1999 saakka. 
 
Inflaatio alkoi kohota kyseisen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mikä johtui pääasiassa 
tuontihintojen noususta. Erityisesti raakaöljyn hinnannousu vaikutti inflaation kasvuun, joka 
saavutti 3,0 prosentin (YKHI) keskiarvon vuonna 2000 ja oli EU:n jäsenvaltioiden neljänneksi 
korkein. 
 
Toinen hintapainetta lisäävä tekijä oli voimakas vientikysyntä, joka johti kapasiteetin 
käyttöasteen paranemiseen Suomen talouden joillakin aloilla, mikä aiheutti siten 
ylikuumenemisen vaaran. Myös asuntojen hintojen nousulla ja euron arvon alenemisella oli oma 
merkityksensä. 
 
Paineet alkoivat hieman hellittää vuonna 2001, kun elintarvikkeiden ja polttoaineen hinnat 
laskivat ja maailmantalouden näkymät synkkenivät. Vuonna 2002 inflaatio putosi 2,7 prosenttiin, 
joka ylittää 0,4 prosentilla EU:n 2,3 prosentin keskiarvon. Vuoden 2001 vakausohjelmassa 
inflaatiopaineiden ennustetaan hellittävän edelleen. Inflaation arvioidaan putoavan 
1,7 prosenttiin vuonna 2002 ja 1,6 prosenttiin vuosina 2003 ja 2004. 
 
 

Kaavio 3: Suomen inflaatio vuosina 1990–2004 * 
(YKHI, vuosimuutos, %) 

Lähde: Eurostat, Suomen vakausohjelma * 1990-1996: Eurostatin arvio 

 
 
Työttömyys 

 
Suomen työttömyys nousi nopeasti 1990 luvun alkupuolen taantuman aikana ja kohosi 
16,6 prosenttiin vuonna 1994. Espanjaa lukuun ottamatta Suomen työttömyysaste oli korkein 
Euroopan unionissa. Siitä lähtien se on laskenut tasaisesti, mutta melko hitaasti 9,1 prosenttiin 
vuonna 2001. Tämä on yhä korkea luku ja ylittää selvästi EU:n 7,6 prosentin keskiarvon. Sekä 
työllisyysaste että työvoimaan osallistumisen aste ovat nousseet 1990 luvun jälkimmäisellä 
puoliskolla poikkeuksellisen nopean kasvun ansiosta. Työvoiman liikkuminen kasvukeskuksiin 
on ollut voimakasta viime vuosina, mikä on mahdollistanut näiden sektoreiden laajenemisen. 
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Vuonna 2002 työllisyyden kasvun odotetaan kuitenkin pysähtyvän ensimmäistä kertaa 
vuoden 1994 jälkeen. 

 
 

Kaavio 4: Työttömyysaste vuosina 1990–2004 
(%) 

Lähde: Eurostat, Suomen vakausohjelma 

 
 
Vakausohjelmassa ennustetaan, että tilanne muuttuu jo vuosina 2003 ja 2004, jolloin 
työllisyysaste nousee 0,3 ja 0,5 prosenttia. Vuonna 2002 työikäisen väestön työllisyysasteen 
ennustetaan olevan 67,5 prosenttia ja työikäisen väestön työttömyysasteen odotetaan olevan 
9,4 prosenttia. 
 
Suomen työttömyys on tällä hetkellä erittäin suuressa määrin rakenteellista, ja sille on ominaista 
pitkäaikaisuus. Keskiverto työtön työnhakija on työttömänä melkein vuoden. Tämän tyyppisen 
työttömyyden ratkaiseminen on suuri haaste valtion työllisyyspolitiikalle erityisesti, kun otetaan 
huomioon, että nykyinen suhdannetaantuma ei helpota sen vähentämistä. Tätä ongelmaa pyritään 
ratkaisemaan rakenneuudistuksilla, joiden tarkoituksena on varmistaa, että työ on aina 
palkitsevaa. Tätä tarkoitusta varten marginaaliverokantaa on alennettu kaikissa tuloluokissa ja 
verotettavan tulon kynnystä on nostettu. 
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Kaavio 5: Suomen työllisyys vuosina 1990–2004 

(muutos, %) 

Lähde: Eurostat, Suomen vuoden 2001 vakausohjelma 

 
 
Marginaaliverokannan laskeminen erityisesti palkka-asteikon ala-rajalla on tärkeää tässä 
suhteessa. Neuvoston mukaan suunniteltu työttömyysetuuksien parantaminen on kuitenkin 
ristiriidassa työnteon kannustinten lisäämisen kanssa1. 
 
Julkisen talouden vaje 

 
1990-luvun alkupuolen syvä taantuma aiheutti suuren alijäämän Suomen julkiseen talouteen. 
Siirtyminen vuosikymmenen ensimmäisen puoliskon aikaisesta suuresta alijäämästä 
1,3 prosentin ylijäämään vuonna 1998 johtui päättäväisistä ponnisteluista, jotka tähtäsivät 
terveeseen julkiseen talouteen tiukan budjettipolitiikan avulla. 
 
Vuonna 2000 Suomen julkisen talouden rahoitusasema nousi 7 prosenttiin suhteessa BKT:hen ja 
ylitti selvästi ennustetun 4,5 prosentin. Vuoden 2000 erittäin suotuisan yleisen kehityksen lisäksi 
tämä tulos – joka ylitti syyskuun 2000 ennusteen yli kahdella prosenttiyksiköllä – oli 
kertaluonteisten tekijöiden, kuten optioiden myynnistä saatujen tuloverojen, ansiota. 
 
Vuoden 2000 tarkistetussa vakausohjelmassa vuotuisen julkisen talouden ylijäämän ennustettiin 
olevan vähintään 4,5 prosenttia vuosina 2001–2004. Vuonna 2001 julkisen talouden ylijäämä 
laski 4,9 prosenttiin suhteessa BKT:hen, mikä johtui taloudellisen toiminnan vähentymisestä, 
tuloverojen alennuksista ja realisoiduista myyntivoitoista ja osakeoptioista saatujen erittäin 
suurten tulojen laskusta. Maailmantalouden taantuma muutti julkisen talouden lyhyen aikavälin 
tulevaisuudennäkymiä merkittävästi. Vuoden 2001 tarkistetussa vakausohjelmassa arvioitiin, että 
koko ohjelmakauden verotulot ovat huomattavasti pienemmät kuin aikaisemmin odotettiin. 
Kokonaisveroaste, joka vuonna 2000 oli noussut melkein 47 prosenttiin BKT:stä, laskee noin 
43,5 prosenttiin BKT:stä vuoteen 2002 mennessä. 

                                                 
1 Euroopan unionin neuvosto, neuvoston suositus, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, jäsenvaltioiden ja yhteisön 
talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi, Sevilla 21. kesäkuuta 2002, 10093/02. 
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Kaavio 6: Julkisen talouden rahoitusasema 
(nettoluotonotto –/nettoluotonanto +,% BKT:stä) 

Lähde: Eurostat, Suomen vakausohjelma 

 
Vuoden 2001 vakausohjelmassa vuosien 2002–2004 ylijäämien odotetaan näin ollen olevan 2–
2,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Tämä näyttää vastaavan Suomen hallituksen tavoitetta, jonka 
mukaan nykyisen vuosikymmenen aikana tulisi päästä 1,5–2 prosentin julkisen talouden 
ylijäämään suhteessa BKT:hen sen varmistamiseksi, että julkisen talouden velkaa vähennetään 
huomattavasti, ennen kuin julkiset menot kasvavat voimakkaasti väestön ikääntyessä. Neuvoston 
mukaan tämän tavoitteen saavuttaminen näyttää nyt kuitenkin erittäin vaikealta varsinkin, kun 
hallitus saattaa työllisyyden vahvistamiseksi laskea tuloverokantaa1. 
 
Valtiontalous näyttää heikentyvän, ja paikallishallinnon rahoitusasema on ollut sitkeän 
alijäämäinen vuodesta 1997 lähtien. Kuten neuvosto totesi, budjettikuria voi koko julkisen 
talouden tasolla edistää äskettäin hyväksytty säädös, jonka mukaan paikallishallinnon on 
vuodesta 2002 alkaen pyrittävä tasapainoiseen rahoitusasemaan keskipitkällä aikavälillä. 
Neuvosto on kuitenkin huolissaan siitä, että säädökseen ei sisälly täytäntöönpanon 
valvontamekanismia, ja se suosittelee, että Suomen hallitus luo tällaisen mekanismin. 
 
Puskurirahastot, joiden perustana oli Suomen osallistuminen EMUun ja jotka luotiin 
sosiaaliturvarahastojen puitteissa, olivat suurimmillaan vuonna 2001. Vuonna 2002 työnantajien 
ja työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksuja näihin rahastoihin vähennetään, minkä 
seurauksena näistä rahastoista käytetään 187 miljoonaa euroa talouden elvyttämiseen. 
 
Julkinen velka 

 
Julkisen talouden velka on perinteisesti ollut pieni Suomessa. Tätä "perinnettä" rikottiin 1990-
luvun alkupuolen syvän taantuman aikana, jolloin velka nousi nopeasti ja oli suurimmillaan 
60 prosenttia suhteessa BKT:hen. Vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla rekisteröity velan 
väheneminen oli vankan talouskasvun sekä julkisen talouden vahvistamista koskevien 
päättäväisten toimien seurausta. Velan vähentäminen ja valmistautuminen tuleviin 
suhdannevaihteluihin ja väestön ikääntymiseen on nykyisen hallituksen ensisijainen tavoite. 

                                                 
1 Euroopan unionin neuvosto, neuvoston suositus, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, jäsenvaltioiden ja yhteisön 
talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi, Sevilla, 21. kesäkuuta 2002, 10093/02 (UEM 45), Ecofin, 225. 
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Kaavio 7: Julkisyhteisöjen sulautettu bruttovelka vuosina 1990–2004 

(% suhteessa BKT:hen) 
 

Lähde: Eurostat, Suomen vakausohjelma 

 
Koska talouskasvu kiihtyi vuodesta 1999, ennakoitua velan vähentämistä nopeutettiin 
vuoden 1999 tarkistetussa vakausohjelmassa ja nopeutettu tahti säilytettiin vuoden 2000 
tarkistetussa ohjelmassa. Bruttovelka väheni 2,8 prosenttiyksikköä 44 prosenttiin suhteessa 
BKT:hen vuodesta 1999 vuoteen 2000. 
 
Tämä kehitys jatkui vuonna 2001, jolloin velka supistui edelleen 0,4 prosenttiyksikköä 
43,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Julkisen talouden velan odotetaan lähitulevaisuudessa 
edelleen supistuvan suhteessa BKT:hen. Vuoden 2001 vakausohjelman mukaan valtion 
bruttovelka asettuu 41–42 prosentin tasolle suhteessa BKT:hen ohjelmakauden aikana. 
 
Rakenneuudistukset 

 
Vaikka Suomi on pärjännyt taloudellisesti hyvin viime vuosina, se kohtaa valtavia haasteita 
tulevina vuosina. Kilpailu kiristyy ja laajenee uusille aloille lähinnä euron käyttöönoton ja 
yhtenäismarkkinoiden syventämisen takia. Työvoiman tarjonta on piakkoin pienempi väestön 
ikääntymisen vuoksi, mikä voi rajoittaa kasvunäkymiä ja lisätä julkisen talouden paineita. Nämä 
haasteet edellyttävät tiukkaa finanssipolitiikkaa ja rakenneuudistuksia. 
 
Työmarkkinat 

 
Suomen hallituksen ensisijainen talouspoliittinen tavoite on parantaa työllisyyttä riittävän 
työvoiman tarjonnan varmistamiseksi talouskasvun jatkuessa ja kohdata ikääntyvän väestön 
ongelma. Tavoitteena on, että työssäkäyvien osuus työikäisestä väestöstä lähenee 70 prosenttia 
vuoteen 2003 mennessä. Tätä varten tarvitaan riittäviä vero- ja työmarkkinauudistuksia. Raskasta 
kokonaisverorasitusta ja työvoiman sosiaaliturvamaksuja on alennettava. Erityisesti tulisi alentaa 
matalapalkkaisten työntekijöiden korkeita marginaaliveroja työnteon kannattavuuden 
varmistamiseksi. Vuosina 1997–2002 työn kokonaisverotus aleni suhteellisesti yhtä paljon eri 
tuloluokissa, eikä matalapalkkaisten työntekijöiden asema juuri parantunut suhteessa muihin. 
 
Vuonna 2001 Suomen hallitus otti käyttöön toimenpiteitä, joilla parannetaan aktiivisten 
työmarkkinaohjelmien tehokkuutta ja pyritään ehkäisemään työttömien syrjäytymistä 
työmarkkinoilta. Erilaisissa etuusjärjestelmissä ja aktiivisissa työmarkkinatoimissa mukana 
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olevien työikäisten määrä on kuitenkin edelleen suuri, ja näiden ohjelmien tehokkuus on joskus 
kyseenalaista. Neuvoston mukaan yhtenä Suomen hallituksen ensisijaisista tavoitteista tulisi näin 
ollen olla ponnistelujen jatkaminen aktiivisten työmarkkinaohjelmien tehokkuuden lisäämiseksi 
ja niiden suuntaaminen uudelleen vastaamaan niiden tarpeita, joita pitkäaikaistyöttömyys eniten 
uhkaa1. 
 
Verotus 

 
Suomen hallitus on ohjelmassaan sitoutunut keventämään työtuloihin kohdistuvaa verotusta, sillä 
tämän odotetaan tukevan talouskasvua ja työllisyyttä. Hallituksen tavoitteena on siirtää 
verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympäristö- ja energiaverotuksen suuntaan. 
Vuosina 1996–1999 ympäristöperusteista verotusta kiristettiin 0,6 miljardilla eurolla, mikä 
osaltaan kompensoi työn verotuksen alentamista. 
 
Verohelpotusten vaikutus vastasi vuosina 1999 ja 2000 kumpanakin vajaata 0,5 prosenttia 
BKT:stä. Vuonna 2002 valtion tuloveroa alennettiin laskemalla kaikkia 
marginaaliveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä ja nostamalla alinta tulorajaa 
4,5 prosentilla. Kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä korotettiin. Vuoden 2002 toimien 
yhteisvaikutus alentaa keskituloisten palkansaajien veroastetta runsaalla prosentilla, ja matalan 
tulotason tulonsaajat hyötyvät leikkauksista vähän enemmän kuin muut ryhmät. Näiden 
veromuutosten arvioidaan vähentävän valtion tuloja vuonna 2002 yli miljardilla eurolla, joka 
vastaa 0,75 prosenttia BKT:stä. 
 
Eläkejärjestelmä 

 
Koska väestön ikääntymisen ongelma on vakavampi Suomessa kuin useimmissa muissa EU:n 
jäsenvaltioissa, eläkejärjestelmän vahvistaminen on erittäin tärkeää. Väestön ikääntyminen 
aiheuttaa sekä eläkkeiden rahoittamiseen että terveydenhuollon menoihin kohdistuvia valtavia 
paineita. Yksi lähivuosien suurimmista haasteista on näin ollen pitää vanhemmat työntekijät 
töissä viralliseen 65 vuoden eläkeikään asti. Tällä hetkellä keskimääräinen eläkkeelle 
siirtymisikä on alle 60 vuotta, ja siksi katsotaan, että on erittäin tärkeää nostaa tätä 2–3 vuodella. 
 
Suomen hallitus, työmarkkinajärjestöt ja työeläkelaitokset sopivat vuonna 1999 joistakin 
eläkkeelle siirtymistä myöhentävistä toimista. Hallitus käynnisti vuonna 2001 kolmikantaisen 
valmistelutyön työttömyysturva- ja työeläkejärjestelmien uudistamiseksi. Eläkeuudistusta 
koskevat ehdotukset pannaan pääosin täytäntöön vuonna 2005, ja ne kattavat 
varhaiseläkejärjestelmien uudistuksen ja työnteon jatkamisen taloudellisten kannustinten 
lisäämisen. Tämän seurauksena pitkän työuran tekevien eläkkeet muodostuvat selvästi 
korkeammiksi kuin nykyjärjestelmässä. Näiden uudistusten yhteisvaikutuksen odotetaan lisäävän 
huomattavasti työssä jatkamisen taloudellisia kannustimia. 
 
Poliittinen tausta 

 
Poliittinen järjestelmä 

 
Suomi on perustuslaillinen tasavalta, jossa kansaa edustaa valtiopäiville kokoontunut 
parlamentti. Korkein toimeenpanovalta kuuluu perustuslain mukaan tasavallan presidentille. 
Valtioneuvosto hoitaa yleiset toimeenpanovallan piiriin kuuluvat tehtävät. Tasavallan presidentti 

                                                 
1 Euroopan unionin neuvosto, neuvoston suositus, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, jäsenvaltioiden ja yhteisön 
talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi, Sevilla 21. kesäkuuta 2002, 10093/02 (UEM 45), Ecofin, 225. 
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valitaan välittömillä vaaleilla kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen presidentti Tarja Halonen 
tuli virkaansa 1. maaliskuuta 2000. 
 
Lainsäädäntövaltaa käyttää yksikamarinen parlamentti (eduskunta), jossa on 200 jäsentä. Nämä 
valitaan nelivuotiskaudeksi suhteellisella vaalitavalla. Maa on jaettu vaalipiireihin, joista 
kustakin valitaan yksi tai useampi edustaja. Viimeisimmät eduskuntavaalit järjestettiin 
maaliskuussa 1999. 
 
Kansanedustajien vaalien jälkeen 15. huhtikuuta 1999 tasavallan presidentti nimitti hallituksen, 
jonka johtoon tuli pääministeriksi sosialidemokraatteja edustava Paavo Lipponen. Tämä on 
hänen toinen hallituksensa ja siinä ovat mukana samat puolueet kuin ensimmäisessä 
hallituksessakin vuosina 1995–1999 (SDP, KOK, VAS, VIHR, ja RKP)1. Hallituksessa on 
pääministerin lisäksi 17 ministeriä. 
 
Paikallishallinnon perustana on kunnallinen itsehallinto ja korkeimpana päättävänä elimenä. 
kunnallisvaltuusto. Kunnallisvaltuustot valitaan nelivuotiskaudeksi kunnallisvaaleissa, joista 
viimeisimmät pidettiin lokakuussa 2000. 
 

Taulukko 2: Maaliskuussa 1999 ja lokakuussa 2000 pidettyjen vaalien tulokset 
 

 Kansanedustajien
1999 

vaalit Kunnallis-
vaalit 2000 

Puolueet Paikkaluku Ääniosuus 
(%) 

Ääniosuus 
(%) 

    
Suomen Sosialidemokraattinen 
Puolue (SDP) 

51 22,9 23,0 

Suomen Keskusta (KESK) 48 22,4 23,8 

Kansallinen Kokoomus (KOK) 46 21,0 20,8 

Vasemmistoliitto (VAS) 20 10,9 9,9 

Vihreä Liitto (VIHR) 11 7,3 7,7 

Ruotsalainen Kansanpuolue 
(RKP) 

11 5,1 5,1 

Suomen Kristillinen Liitto (SKL) 10 4,2 4,3 

Perussuomalaiset (PS) 1 1,0 0,7 

Remonttiryhmä (REM) 1 1,1 0,1 

Muut 1 4,1 4,6 

Lähde: Tilastokeskus 

                                                 
1 Lyhenteiden selitykset jäljempänä Taulukossa 2. 
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Yleinen mielipide 

 
Viimeisin Eurobarometri-tutkimus, jossa analysoidaan yleistä mielipidettä Euroopan unioniin 
liittyvissä eri kysymyksissä, suoritettiin kaikissa jäsenvaltioissa 29. maaliskuuta ja 1. toukokuuta 
2002 välisenä aikana1. 
 
Tutkimuksen mukaan 40 prosenttia Suomen väestöstä katsoi, että maan EU-jäsenyys on "hyvä 
asia", kun taas 18 prosenttia katsoi sen olevan "huono asia". EU-jäsenyyden kannatus on näin 
ollen Suomessa melko heikko verrattuna keskiarvoon 15 jäsenvaltiossa, joissa 53 prosenttia 
väestöstä katsoo jäsenyyden olevan "hyvä asia" ja 11 prosenttia vastaajista uskoo sen olevan 
"huono asia". Ainoastaan 41 prosenttia suomalaisista vastaajista katsoo maansa hyötyneen EU-
jäsenyydestä. 
 
Keväällä 2002 tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, että euron kannatus lisääntyi huomattavasti 
Suomessa. Väestöstä 64 prosenttia on euron puolesta ja 31 prosenttia sitä vastaan. Tätä voidaan 
verrata syksyllä 2001 tehtyyn Eurobarometriin, josta kävi ilmi, että 47 prosenttia kannatti euroa 
ja 49 prosenttia oli sitä vastaan. 
 

Taulukko 3: Mielipide eurosta, maalis–toukokuu 2002 

 Puolesta (%) Vastaan (%) Ei mielipidettä (%) 

Suomi 64 31 5 

Euroalueen 
keskiarvo 75 19 6 

Lähde: Eurobarometri 

 
Elokuussa 2001 tehty tutkimus osoittaa, että suomalaisten vastaajien arvio omasta Euroopan 
unionin asioiden tietämyksestä on vähän korkeampi kuin EU:ssa keskimäärin. Asteikolla 1–10 
(1 = "ei tiedä mitään", 10 = "tietää erittäin paljon") keskimääräinen suomalainen arvosana on 
4,79. EU:n 15 jäsenvaltiossa vastaajien keskiarvo omasta tietämyksestä on puolestaan 4,42. 
Kansalaiset arvioivat oman EU-tietämyksensä mittavimmaksi Itävallassa, jossa keskimääräinen 
arvosana on 5,34, ja vähäisimmäksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa keskimääräinen 
arvosana on 3,62. 
 
Mitä tulee tyytyväisyyteen elämään, elokuussa 2001 tehty tutkimus osoittaa, että 89 prosenttia 
suomalaisista vastaajista on tyytyväisiä (melko tyytyväisiä/erittäin tyytyväisiä) elämäänsä. Tämä 
ylittää selvästi EU:n 15 jäsenvaltion keskiarvon, joka on 83 prosenttia. Tanskassa useimmat 
ihmiset ovat todennäköisimmin tyytyväisiä elämäänsä (96 prosenttia on melko 
tyytyväisiä/erittäin tyytyväisiä), kun taas Kreikassa ihmiset ovat vähiten tyytyväisiä 
(60 prosenttia on melko tyytyväisiä/erittäin tyytyväisiä). Suomessa 36 prosenttia ihmisistä on 
taipuvaisia uskomaan, että heidän elämänsä muuttuu yleisesti ottaen parempaan suuntaan 
vuonna 2002, kun taas pelkästään 5 prosenttia vastaajista uskoo sen muuttuvan huonompaan 
suuntaan. 
 

                                                 
1 Eurobarometri 57:n ensimmäiset tulokset julkaistiin kesäkuussa 2002, ja ne ovat saatavissa osoitteessa 
http://europa. eu.int/comm/public_opinion/standard_en.htm. 
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Laajentumisen kannatuksen osalta vuoden 2002 keväällä tehty tutkimus osoittaa, että yleinen 
mielipide vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioittain. EU:n 15 jäsenvaltiossa esitetyistä 
mielipiteistä keskimäärin 50 prosenttia kannattaa laajentumista ja 30 prosenttia vastustaa sitä. 
Suomessa vastaajat yleensä kannattavat laajentumista, sillä 56 prosenttia kannattaa sitä ja 
32 prosenttia on sitä vastaan. Kannatus on noussut lievästi verrattuna syksyllä 2001 tehtyyn 
tutkimukseen. 
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Liite: Nokian rooli Suomen taloudessa 

 
"1980-luvulle asti Nokia oli suomalainen yritys, 1980-luvulla Nokiasta tuli 
pohjoismainen yritys ja 1990-luvun alkupuolella eurooppalainen yritys. Nyt me 
olemme maailmanlaajuinen yritys." Näin toteaa Nokian hallituksen puheenjohtaja 
ja pääjohtaja Jorma Ollila. 

 
Nokian vaikutus Suomen talouskasvuun on viime vuosina ollut valtava1. Nokia on kehittynyt 
monikansalliseksi jättiläiseksi, sillä se on ainut suomalainen yritys, joka kuuluu maailman 
50 suurimman yrityksen joukkoon, ja se on nykyisin maailman johtava matkapuhelinvalmistaja, 
jonka maailmanmarkkinaosuus on yli 30 prosenttia. Osa Nokian menestyksestä on luultavasti 
Suomen päätöksentekijöiden ansiota, sillä koko huipputekniikan ala on hyötynyt valtavasti 
hallituksen suurista sijoituksista tutkimukseen ja kehitykseen. 
 
Vuodesta 1996 vuoteen 2000 Nokian vienti kasvoi 35 prosentin vuosivauhtia, ja vuonna 
2000 sen osuus oli 3,3 prosenttia Suomen BKT:stä ja peräti 24 prosenttia Suomen viennin 
kokonaisarvosta. Siksi ei olekaan yllättävää, että yrityksen vaikutus Suomen BKT:n kasvuun on 
ollut merkittävä. Vuodesta 1996 vuoteen 2000, kun Suomen BKT:n keskimääräinen vuosikasvu 
oli noin 5 prosenttia, Nokian osuus tästä oli melkein yksi prosenttiyksikkö. Yrityksen osuus oli 
peräti 2 prosenttiyksikköä BKT:n 5,6 prosentin kasvusta vuonna 2000. Vuonna 2001 Nokian 
osuus Suomen BKT:n 0,7 prosentin kasvusta laski kuitenkin melkein nollaan. 
 
Vaikka Nokia-konsernia supistettiin huomattavasti vuodesta 2000 vuoteen 2001, Nokia työllisti 
Suomessa 22 246 ihmistä (noin 40 prosenttia Nokian kaikista työntekijöistä) vuoden 2001 
lopussa. Tämä tarkoittaa, että Nokian osuus on noin 1 prosentti Suomen kokonaistyöllisyydestä – 
mutta kun otetaan huomioon sen verkosto, sen vaikutus Suomen työllisyyteen on huomattavasti 
suurempi. Lisäksi Nokia sijoittaa valtavasti tutkimukseen ja kehitykseen (T&K), ja suuri osa sen 
tutkimuksesta tehdään Suomessa. Vuonna 2000 noin 55 prosenttia Nokian tutkimuksesta tehtiin 
Suomessa, ja sen osuus oli noin 45 prosenttia kaikista Suomen yksityisten yritysten T&K-
menoista. Tämä prosenttiosuus on luultavasti laskenut hieman, sillä Nokia on siirtänyt 
toimintaansa enemmän ulkomaille. 
 
Näyttää siltä, että Nokia ja sen alihankkijat ovat aiheuttaneet teollisuustuotannon äärimmäistä 
vaihtelevuutta Suomessa vuonna 2001 siirtämällä tuotantoa nopeasti Suomen ja muiden maiden 
välillä. On esitetty, että lyhyen aikavälin analyysiä ja ennustamista varten "Nokia-klusteri" olisi 
poistettava Suomea kuvaavista luvuista. Muutoin kehityssuunta on mahdoton erottaa Nokia-
klusterin aiheuttamasta "hälystä"2. 
 
Vaikka Nokian kokonaisvaikutusta kansantalouteen on vaikea määrittää tarkasti, ei ole 
epäilystäkään siitä, että vaikutus on huomattava. Jotkut kommentaattorit ovatkin ilmaisseet 
huolensa siitä, että Suomen kohtalo on liiaksi kytketty Nokian kohtaloon etenkin, kun otetaan 
huomioon, että maailmanlaajuiset huipputekniikan alan markkinat voivat muuttua nopeasti. 
Matkapuhelinmarkkinoiden kilpailu kiristyy, kun japanilaiset ja muut aasialaiset tuottajat tulevat 
matkaviestinpäätelaitteiden markkinoille yhdessä taskutietokoneiden valmistajien kanssa. 

                                                 
1 Tämä liite perustuu seuraavaan kirjallisuuteen: Ali-Yrkkö, J. & Ylä-Anttila, P. (2002) "The Role of a Big 
Multinational Enterprise in a Small Country – The Case of Nokia in Finland", Austrian Foreign Trade Yearbook 
2002, s. 273–286; Kasvio, A. (2001) "Nokia and the Development of a "New Economy" in Finland", 
(http://www.info.uta.fi/winsoc/engl/lect/NOKIA.htm); Reuters, 22. maaliskuuta 1999, "As Nokia goes, So Goes 
Finland". 
2 "Suomen talous kasvoi alkuvuoden", Helsingin Sanomat, 28. kesäkuuta 2002. 
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Ainoastaan tulevaisuus näyttää, miten Nokia vastaa tähän ja muihin haasteisiin – ja minkälainen 
vaikutus tällä on Suomen talouteen. 
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