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Tämä laskema arvioi VM:n laskelmaa, koskien palkkamaltin vaikutuksia julkiseen talouteen. VM:n
laskelmassa palkkamaltin vaikutus julkisen talouteen saatettu arvioida alakanttiin.

Alla oleva kuva on VM:n

http://vm.fi/documents/10623/1776010/12-PalkkamalttiJaYksikkotyokustannustenAlennus/9ab1df22-
8d64-4fbb-87ed-1f3c21ac4777

laskelmasta:

VM:n laskemissa julkisen talouden ylijäämän (% suhteessa BKT:hen) puolijousto BKT:n (oikeammin
tuotantokuilun) suhteen on vain 0,2, vaikka jousto on yleensä noin 0,5. Kyseinen puolijousto mittaa sitä,
kuinka paljon yhden prosenttiyksikön muutos tuotantokuilussa (talouskasvussa) muuttaa julkisen talouden
ylijäämää. Jos jousto on 0,5, yhden prosenttiyksikön muutos tuotantokuilussa (melkein sama asia kuin
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talouskasvun nouseminen prosentista kahteen) muuttaa julkista ylijäämää 0,5 %-yksikköä. Syy: kun talous
kasvaa (supistuu), verotulot nousevat ja työttömyyteen liittyvät tulonsiirrot laskevat (kasvavat), joten
julkinen alijäämä pienenee (kasvaa).

Kotisivuiltani löytyvässä Excelissä on vaihtoehtoinen laskelma palkkamaltin vaikutuksesta julkiseen
talouteen, kun puolijouston oletetaan olevan 0,48 tai 0,53. Nämä luvut perustuvat OECD:n (Girouard ja André
2005) ja Komission (Mourre ym. 2014) arvioihin puolijoustosta Suomessa. Näitä lukuja käytetään yleisesti
vastaavissa laskelmissa. Komission uusimman arvion mukaan puolijousto Suomessa on 0,57.
Varovaisuusperiaatteen takia laskemissa käytetään kuitenkin arvioita 0,48 ja 0,53 (komission edellinen arvio
Suomelle). Excelin laskelmien muut luvut on otettu VM:n laskelmista, joka on julkaistu syyskuussa 2015.
Poikkeuksena ovat talouskasvuennuste vuodelle 2015 ja BKT-luku. Talouskasvuennuste on VM:n keväällä
2014 ennustama luku (koska VM:n laskelmat perustuvat kevään ennusteisiin). BKT-luku on otettu
tilastokeskuksen sivulta (BKT-luku vaikuttaa vain euromääriin, joita VM ei edes laske).

Lasken Excelissä ensin kuinka paljon (VM:n lukujen nojalla) julkisen talouden pitäisi parantua, kun puolijousto
on 0,2. Excel antaa käytännössä samat luvut kuin mitä VM:n tiedotteessa mainitaan. Sen jälkeen lasken,
kuinka paljon julkinen ylijäämää muuttuu palkkamaltin takia, jos julkisen talouden ylijäämän puolijousto
BKT:n/tuotantokuilun suhteen on 0,48 tai 0,53. Päätulokset – Excelin oikeassa alakulmassa – ovat seuraavat:
vuonna 2019 julkisen ylijäämän muutos on 0,55–0,65 prosenttiyksikköä suurempi kuin VM:n laskelma.
Vuonna 2019 VM:n mukaan julkisessa taloudessa on alijäämä, jonka suuruus on 2,1 % BKT:stä, mutta
vaihtoehtoisten laskelmien mukaan alijäämä olisi 1,4–1,5 % BKT:stä. Euroissa ero on 1,2–1,5 miljardia
vuonna 2019. Eli palkkamaltin aiheuttama parempi talouskehitys saattaa parantaa julkisen talouden tilaa
paljon enemmän kuin VM:n laskelma antaa ymmärtää.

VM laittoi joustoksi 0,2, vaikka missään länsimaassa ei ole noin pientä joustoa (ei edes maissa, joissa
verotus on matalaa, kun USA:ssa). Alla on kaksi kuvaa joustoista (OECD:n ja Komission tutkimuksista).
Suomessa jousto on OECD:n tutkimuksen mukaan 0,48, komission tutkimuksen mukaan 0,53/0,57. Komission
luku (0,53 tai 0,57) on tärkeä, koska arviota käytetään rakenteellisen julkisen alijäämän laskennassa VM:ssä,
komissiossa ja Valtiontalouden tarkastusvirastossa. Valtiontalouden tarkastusviraston (2013, 26) yhden
raportin mukaan ”Sekä komissio että VM käyttävät Suomelle samaa puolijoustoa […] 0,53”. VM siis käyttää
yleensä lukua komission lukuja (ennen 0,53, nykyisin 0,57). Lisäksi Hetemäki (2015) kuvaa finanssipolitiikkaa
talouskriisin aikana ja hänen Suomea koskea analyysi perustuu komission uusimpaan arvioon puolijoustosta
(0,57).



Alla olevat kuvat ovat OECD:n (Girouardin ja Andrén 2005) tutkimuksesta

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=ECO/WKP%28
2005%2921
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Julkisen talouden tasapainosuhteen puolisjoustot OECD:n mukaan:



Seuraavat kuvat ovat komission (Mourren ym 2014) tutkimuksesta:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp536_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp536_en.pdf
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