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raha    ja talousnäkymät

Teksti Kustaa Hulkko 
Kuvat Kaisa Rautaheimo

Virallisten 
numeroiden mukaan 
Suomi kuuluu 
maailman kärkipään 
elvyttäjiin. Silti 
kukaan ei tiedä 
varmasti, montako 
työpaikkaa veroale 
ja menonlisäykset 
pelastavat. E

Syntyykö  
työtä?

L Markku Töyrylä on poikkeus: hän on jo nyt töissä 
elvytyshankkeisiin kuuluvalla tietyömaalla. Moni  
hallituksen elvytyslistalla oleva väyläprojekti käyn
nistyy vasta syksyn kuluessa.



Mäkisen mielestä tällä linjalla on syytä 
jatkaa nytkin, sillä kansantalouden kilpai-
lukyvyn kannalta on ratkaisevaa, pystytään-
kö valtion menot – ja samalla myös verot 
– pitämään aisoissa.

”Se ei ole helppoa. Mutta on pitkän pääl-
le tärkeää pitää menot kurissa, etteivät ne 
pääse liian suuriksi, niin kuin tapahtui en-
nen edellistä lamaa 1980-luvun lopulla.”

Riskinä viiveet
Suuret väylähankkeet ovat ikään kuin elvy-
tyksen lippulaiva. Maakuntien nokkamie-
het ovat niistä ylpeitä. Yhteensä niihin up-
poaa elvytysrahaa puoli miljardia euroa.

Kuitenkin monet suuret työmaat ovat 
olemassa vasta paperilla. Nämä hankkeet 
eivät siis vielä elvytä, sillä varsinainen piris-
tysefekti talouteen tulee vasta silloin, kun 
ihmiset ja koneet alkavat tienata rahaa.

Sikäli VM:n bkt-prosentit eivät ole vielä 
ihan totta. Ne eivät vielä ole muuttuneet to-
dellisiksi euroiksi ja työpaikoiksi.

Tämä on yksi menoelvytyksen huonois-
ta puolista. Siihen liittyy väistämättä monia 
viiveitä.

Ensin päättäjien pitää tajuta, että taantu-
ma on todella tullut ja että siihen pitää rea-
goida. Ja silloinkin kun tuntuu varmalta, et-
tä taantuma tulee ja elvytystä tarvitaan, pitää 
muodostaa näkemys siitä, milloin uusi nou-
su alkaa.

Sanalla sanoen: tarvitaan ennuste.
Viime syksynä monella oli mahanpohjas-

sa tunne, että kohta menee huonosti. Am-
mattimaiset suhdanne-ennustajat eivät 
kuitenkaan voineet ennustaa laskusuhdan-
netta pelkän tunnelman perusteella. Hei-
dän oli pakko odottaa tilastotietoja.

Kun budjettipäätökset on tehty ennus-

teen perusteella, niistä on vielä pitkä as-
kel tosi toimiin. Oman aikansa vievät vielä 
suunnittelu, luvat, valitukset, urakkakil-
pailu ynnä muut prosessit. Hanketta voi 
viivyttää sekin, että aina on puutetta avai-
nosaajista, vaikka työvoimaa muuten olisi 
runsaasti vapaana.

Voi siis helposti käydä niin, että elvytys 
vaikuttaa täydellä voimalla vasta sitten, kun 
uusi nousu on jo alkanut.

VM:n kansantalousosaston ennusteen 
mukaan nousu alkaa ensi vuoden puolella. 
Mäkinen arvioi, että tällä kertaa elvytystoi-
met ajoittuvat oikein, jos ennuste on oikea.

Viime kevään lisäbudjetissa päätetyt 
hankkeet lähtevät liikkeelle viimeistään al-
kavan syksyn aikana. Siltä osin elvytys osuu 
sopivasti tulevaan syksyyn ja talveen, jossa-
kin määrin myös syksyyn 2010.

Sen sijaan ensi vuoden budjetin elvytys-
toimissa on Mäkisen mukaan oltava varo-
vainen, sillä niihin liittyy myöhästymisen 
riski.

”Elvytystoimien pitää vaikuttaa tänä ja 
ensi vuonna, mutta ei enää sen jälkeen.”

Kiire elvyttää
Viivetarina kuulostaa hyvin uskottavalta. 
Hiukan oudolta tuntuu kuitenkin se, että 
Yhdysvaltain menoelvytys on esimerkiksi 
eräiden The New York Timesin juttujen pe-
rusteella käynnistynyt tosi räväkästi, ilman 
suomalaista vitkaa.

Ehkäpä Yhdysvaltain byrokratian rattaat 
ovat jossakin suhteessa vähäisemmät kuin 
Suomessa.

Mutta meilläkin elvytystä kiirehditään, 
jotta se osuisi oikeaan aikaan.

Investointien aikaistamistyöryhmä jät-
ti mietintönsä heinäkuun lopussa. Ryhmä 

haki toimia, jotka työllistävät mahdollisim-
man pian mahdollisimman tehokkaasti. 
Työllistävän vaikutuksen piti ajoittua vuo-
siin 2009 ja 2010.

”Hylkäsimme toimet, jotka vaikuttavat 
vasta sen jälkeen.” 

Mäkisen ryhmä ei tyytynyt ideoimaan vain 
tien- ja radanpätkiä, vaan se kehitteli myös 
uudentyyppisiä kohteita kuten ympäristö- ja 
innovaatioprojekteja. Tällaisessa hankkees-
sa voidaan testata esimerkiksi bioöljyn val-
mistusta puuperäisistä jätteistä.

”On järkevää, että valtio kantaa riskiä 
osallistumalla juuri ensimmäisiin tutki-
mus- ja kehityshankkeisiin. On paljon hel-
pompaa löytää muita rahoittajia silloin, 
kun hankkeet ovat jo vauhdissa.”

Työryhmän ehdotukset eivät sisälly vielä 
VM:n julkistamaan budjettiehdotukseen. 
Sen sijaan niitä on tarkoitus toteuttaa tä-
män vuoden toisessa lisäbudjetissa. Ta-
voitteena on, että lisäbudjetti olisi voimas-
sa viimeistään marraskuussa, jotta se ehtisi 
myös vaikuttaa tämän vuoden puolella.

Hankkeiden rahoitus kuitenkin riippuu 
siitä, onko mahdollista supistaa muita bud-
jettimenoja, koska hallitus haluaa rahoit-
taa elvytyksen rikkomatta menokehystä.

Niinpä hallitus etsii parhaillaan 200 mil-
joonan euron verran menoja, jotka voitai-
siin kohdentaa uudelleen.

”Tämä paketti on sen varassa, löytyykö 
sellaista liikkumatilaa vai ei.”

Mitä mikin maksaa?
Väylähankkeet ovat parhaasta päästä elvy-
tyskohteita. Järkevistä tie- ja rautatieinves-
toinneista saadaan hyvä tuotto. Toisaalta 
ilman tehokkaita liikenneväyliä nykyisen 
kaltainen yhteiskunta ei toimi.

Mäkisen mielestä maa- ja vesirakenta-
misen lisäelvytys ei nyt kuitenkaan ole tar-
peen, koska väyläinvestointeja on jo tulos-
sa tarpeeksi.

Myös moni suhdanne-ekonomisti arvioi, 
että niihin ei tarvita enää lisää resursseja.

Mäkisen mukaan on vaikea sanoa yksise-
litteistä euromäärää siitä, miten paljon jo-
kin hanke maksaa veronmaksajalle.
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 V
antaa, Isontammentien 
ja Kehä III:n liittymä 13. 
elokuuta. Vantaankosken 
koulun ja Kehä III:n välistä 
metsikköä ei enää ole. Koi-
vut, haavat ja vaahterat on 
kaadettu, paikalla hyrrää 
Ponsse-kuormatraktori.

Tämä on alkusoittoa Kehä III:n Vantaan-
kosken ja Pakkalan välisen osuuden perus-
parannukselle. Se on ollut elinkeinoelämän 
ja autoilijoiden toivelistalla jo vuosikausia, 
koska ruuhkat ovat pahat. Isontammentien 
ohi kulkee päivittäin 70 000 autoa.

Samalla kysymyksessä on elvytys. Valtio 
ja Vantaan kunta ovat vauhdittaneet han-
ketta pelastaakseen rakennusalan työpaik-
koja. Projektin ensimmäinen vaihe maksaa 
32,5 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuoden 
2011 lopulla.

Porvoolainen kuormatraktorin kuljet-
taja Markku Töyrylä pohjustaa tiehanket-
ta omalla työllään. Hän korjaa Ponssella 
puut näppärästi isoon kasaan. Siitä tulee 
energiapuuta.

Töyrylä pitää arvossa elvytystä, sillä täl-
laiset työt ovat nyt vähissä. ”Itse olisin luul-
tavasti töissä ilman tätä hankettakin”, hän 
silti arvioi.

Mitä elvytys on?
Valtiovarainministeriön (VM) budjettipääl-
likkö Hannu Mäkinen on hoitanut virkaansa 
jo runsaat kolme vuotta. Sitä ennen hän toi-
mi apulaisbudjettipäällikkönä 10 vuotta. 

Viime kuukaudet hän toimi hyviä elvytys-
hankkeita kartoittaneen työryhmän vetäjä-
nä. Ulkopuolisen silmin se on erikoinen roo-
li VM:n virkamiehelle, jonka imagoon sopisi 
pikemminkin leikkauslistan laadinta.

Joka tapauksessa Mäkinen tietää, mitä 
elvytys on. Elvytyspolitiikka syntyi Mäkisen 
mukaan vuosi sitten, kun hallitus päätti bud-
jettiriihessä veronkevennyksistä ja talonra-
kennus- sekä maa- ja vesi-investoinneista.

”Siinä oli mukana tietoista elvytyshen-
keä”, hän arvioi. Myös päätösten – erityi-
sesti veronkevennysten – taloutta piristävä 
vaikutus oli merkittävä.

”Elvytyksellä” tarkoitetaan toimenpitei-
tä, jotka lisäävät kysyntää. Periaatteessa ky-
synnän lisäystä voi mitata työpaikkoina tai 
bruttokansantuotteen (bkt) kasvuna.

Silti se tuntuu hankalalta käsitteeltä. Oli-
si kova paikka selvittää lapselle, mitä se on.

Hämäryys johtuu jo siitä, että elvytystä on 
vaikea erottaa talouspolitiikasta, jota har-
joitetaan muutenkin. Esimerkiksi suoma-
laisen elvytyksen ytimeen kuuluvat veron-
kevennykset ovat olleet osa talouspolitiikan 
linjaa jo vuosia.

Samoin monet maa- ja vesirakennus-
hankkeet on lyöty lukkoon jo liikenne-

poliittisen selonteon yhteydessä keväällä 
2008. Nyt joitakin suuria väylähankkeita 
on vain päätetty aikaistaa.

Kuinka paljon?
VM korostaa, että elvytystä on tehty jo pal-
jon. Mittarina on tapana käyttää bkt:n li-
säystä, jonka tietoiset päätökset taantuman 
lievittämiseksi saavat aikaan.

VM:n mukaan elvytyspäätösten volyymi 
2009 ja 2010 olisi kansantalouden tilinpi-
don mukaan reilut 2,5 prosenttia bkt:sta, 
jos veromuutosten elvytysvaikutus laske-
taan vain yhdeltä vuodelta.

”Jos mukaan otetaan myös finanssisijoi-
tukset, budjettitalouden elvytystoimet ovat 
runsaat neljä prosenttia bkt:sta.”

Näillä luvuilla Suomi on kansainvälisten 
vertailujen kärkipäässä.

Lisäksi tulee elvytys, jota vasta valmistel-
laan. Hallitus pitää budjettiriihensä 26.–27. 
elokuuta. Budjettiesitys on tarkoitus antaa 
eduskunnalle 15. syyskuuta lähes yhtä aikaa 
vuoden 2009 toisen lisäbudjetin kanssa.

On kuitenkin todennäköistä, että nämä 
esitykset eivät sisällä enää massiivista lisä-
elvytystä.

Verot vai menot?
Suomen elvytys on painottunut veronke-
vennyksiin. Menonlisäysten osuus ei nii-
hin verrattuna ole ollut erityisen suuri. 
Esimerkiksi Tanska on toista maata: se el-
vyttää pääosin lisämenoilla.

Mäkinen pitää veroelvytystä perusteltuna 
myös siksi, että Suomen tuloverotus on an-
karaa ja verokiila haittaa työllistymistä.

Veroale on hänen mukaansa myös teho-
kasta suhdannepolitiikkaa, vaikka veron-
maksajat säästävätkin kevennyksistä osan.

Toisaalta valtiovarainministeriö on vuo-
sien mittaan oppinut kantapään kautta, 
että menojen käyttö suhdanteiden tasauk-
seen ei ole ongelmatonta.

Valtion menot käyttäytyvät nimittäin yhtä 
epäsymmetrisesti kuin palkat: normaalisti 
ne eivät jousta alaspäin.

”Menoja on helppo nostaa milloin ta-
hansa. Sen sijaan niitä ei saada alas muu-
ten kuin kriisien kautta.”

”Siksi kannattaa olla pidättyväinen me-
nojen käytössä elvytykseen.”

Mäkinen muistuttaa, että sitä paitsi val-
tion kassakaan ei ole pohjaton: ensi vuonna 
syntyy 13 miljardia uutta velkaa.

Pyhät kehykset
Pidättyväisyys ei ole vain budjettipäällikön 
hyve. Myös hallitus on ainakin toistaisek-
si halunnut pitää kiinni  ”menokehyksis-
tä”. Termi tarkoittaa koko vaalikaudeksi 
sovittua menokattoa, joka perustuu laskel-
miin kansantalouden kestokyvystä, muun 
muassa kasvu- ja työllisyysennusteisiin.

Matti Vanhasen (kesk) I hallitus kun-
nioitti kehyksiä koko toimikautensa ai-
kana. Myös Vanhasen II hallitus on taan-
tumasta huolimatta noudattanut tiukkaa 
budjettikuria.

”Kehykset ovat ankkuri, joka on toistai-
seksi pitänyt myrskyissäkin. Jos sitä ei olisi 
ollut, budjettimenojen taso olisi varmasti 
satoja miljoonia nykyistä korkeampi.”

”Valtion menoja  
ei saada alas 
muuten kuin  
kriisien kautta.”

L Ponssen koura kaappaa puita, kurot
tuu eteenpäin ja pudottaa nipun tarkas
ti oikeaan paikkaan. Kuljettaja Markku 
Töyrylä saa tämän kaiken aikaan liikut
telemalla peliohjaimen näköistä pientä 
ohjaussauvaa.
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Näin Suomi elvyttää

VERONKEVENNYKSET

▶E yhteensä▶(2009)▶ ▶ ▶ 1,8▶mrd▶euroa
▶E työn▶verotus▶ ▶ ▶ 1,4▶mrd▶euroa
▶E eläketulo▶ ▶ ▶ 225▶milj.▶euroa
▶E kotitalousvähennys▶ ▶ ▶ 70▶milj.▶euroa
▶E puun▶myyntiverotus▶▶ ▶ 100▶milj.▶euroa
▶E ruoan▶alv▶ ▶ ▶ vuodessa▶500,▶2009▶40▶milj.▶euroa
▶E työnantajan▶Kela-maksun▶poisto▶ vuodessa▶830,▶2009▶360▶milj.▶euroa

SOSiaaliETuuKSiEN▶NOSTO

▶E äitiys-,▶sairauspäivä-▶▶
ja▶kuntoutusrahojen▶korotus▶ ▶ 41▶milj.▶euroa

▶E lapsilisän▶korotus▶ ▶ ▶ 17▶milj.▶euroa

liiKENNEVäYläT

▶E yhteensä▶ ▶ ▶ 549▶milj.▶euroa
▶E lusi–Mikkeli▶ ▶ ▶ 42▶milj.▶euroa
▶E Kehä▶iii,▶1.▶vaihe▶ ▶ ▶ 50▶milj.▶euroa
▶E Kehärata▶ ▶ ▶ 404▶milj.▶euroa
▶E Seinäjoki–Vaasa▶ ▶ ▶ 20▶milj.▶euroa
▶E Kilpilahti▶ ▶ ▶ 25▶milj.▶euroa
▶E Pietarsaaren▶meriväylä▶ ▶ 8▶milj.▶euroa▶
▶E perustienpitoon▶ ▶ ▶ 70▶milj.▶euroa
▶E perusradanpitoon▶ ▶ ▶ 35▶milj.▶euroa
▶E laajakaistahankkeen▶sopimusvaltuus▶ 66▶milj.▶euroa
▶E rahaa▶puunkuljetusväyliin▶ja▶avustus▶▶

suurkaupunkien▶joukkoliikenteeseen

TalONRaKENNuSElVYTYS
▶E uusi▶takausvaltuus▶▶

uusille▶vuokra-asunnoille▶ ▶ 250▶milj.▶euroa
▶E valtion▶osuus▶Kuntarahoituksen▶▶

lisäpääomaan▶ ▶ ▶ 20▶milj.▶euroa
▶E taloyhtiöiden▶2009▶alkavien▶▶

korjausten▶10▶prosentin▶avustus▶ ▶ 125▶milj.▶euroa
▶E Senaatti-kiinteistöjen▶lisäinvestoinnit▶ 30▶miljoonaa▶euroa
▶E Helsinki-Vantaan▶korjaus▶ ▶ 10▶milj.▶euroa

▶E energia-avustukset▶2009▶ ▶ 22▶milj.▶euroa
▶E avustuksia▶ja▶korkotukilainavaltuuksia▶▶

vuokra-asuntojen▶tuotannolle
▶E koulujen▶perustamiset▶ja▶peruskorjaukset;▶▶

päivä-▶ja▶vanhainkotien▶korjausavustukset
▶E asuinrakennusten▶korjausten▶▶

kotitalousvähennys▶3000▶euroon

TuTKiMuS▶ja▶KEHiTYS

▶E julkisen▶t&k-toiminnan▶lisäys▶ ▶ 22,5▶milj.▶euroa
▶E yritysten▶innovaatioavustuksiin▶▶ 23▶milj.▶euroa
▶E tuuli-▶ym.▶energiahankkeisiin▶ ▶ 61▶milj.▶euroa
▶E Tekesin▶valtuuksien▶nosto▶ ▶ 15▶milj.▶euroa
▶E Eu:n▶rakennerahastorahojen▶aikaistaminen

YRiTYSRaHOiTuS

▶E Finnveran▶kotimaisen▶rahoituksen▶
▶maksimin▶nosto▶▶ ▶ ▶ 1▶mrd.▶euroa

▶E Finnveran▶vientitakuukaton▶nosto▶▶ 2,5▶mrd.▶euroa
▶E lisäpääoma▶Teollisuussijoitukseen
▶E vientikaupan▶luotonannon▶rahoitus▶▶

Vientiluoton▶kautta▶(varautuminen▶▶
3▶miljardin▶euron▶vientihankkeisiin)

TYölliSYYS-▶ja▶KOuluTuSPOliTiiKKa

▶E starttirahan▶lisäys▶ ▶ ▶ 5▶milj.▶euroa
▶E työvoimapoliittiseen▶koulutukseen▶ 10▶milj.▶euroa
▶E ammattikoulujen▶valtionosuuteen▶ 3▶milj.▶euroa
▶E ammatilliseen▶lisäkoulutukseen▶▶ 4▶milj.▶euroa

PuOluSTuS▶YM.

▶E kertaluonteiset▶puolustushankinnat▶ 10▶milj.▶euroa.
▶E öljyntorjunta-alus▶Hallin▶korjaus▶ 7▶milj.▶euroa.
▶E metsähallituksen▶investoinnit▶ ▶ 30▶milj.▶euroa
▶E lisä▶vesihuolto-▶ja▶ympäristötöihin▶ 6▶milj.▶euroa

L Elvytysesimerkit sisältyvät lähinnä viime syksynä annet
tuun budjettiin vuodelle 2009 sekä tämän vuoden ensim
mäiseen lisäbudjettiin; elokuun 2009 budjettiriihen kohteet 
eivät ole mukana.

Eri toimenpiteiden ja rahoituskeinojen  
vaikutus valtiontalouteen vaihtelee.

Esimerkiksi valtionavustus on meno, jol-
la on selvä hintalappu. Se menee satapro-
senttisesti veronmaksajan piikkiin. 

Sen sijaan valtiontakaus ei maksa välttä-
mättä yhtään mitään. Näiden välineiden vä-
limaastossa on korkotukilainoja ja valtion 
rahoitus- ja sijoitusyhtiöiden – Finnveran ja 
Teollisuussijoituksen – pääomittamista tai 
niiden lainanantovaltuuksien kasvattamis-
ta ja niin edelleen.

Vivun avulla
Tavanomaisista budjettimenoista poikkea-
villa rahoitusinstrumenteilla haetaan Mäki-
sen mukaan maksimaalista vipuvaikutusta.

”Tavoitteena on mahdollisimman suuri 
työllistämisvaikutus suhteellisen pienellä 
valtion satsauksella.”

Hankkeissa voi olla valtion, kuntien ja yk-
sityistä rahaa. Valtion panostus taas vaih-
telee sen mukaan, millainen elvytysinstru-
mentti on käytössä.

Tältä osin elvytys on siis cocktail, jossa 
tärkein ainesosa on yksityinen rahoitus. 

Yksi esimerkki vipuvaikutuksen käytöstä 
on valtiontuki korjausrakentamiselle.

Mäkisen mukaan se ei tosin ole paras esi-
merkki tehokkaasta vivusta, koska siihen 
sisältyy suuri ”kuollut paino”: 85 prosenttia 
hankkeista olisi lähtenyt liikkeelle ilman 10 
prosentin avustustakin.

Selvästi parempi esimerkki hyvästä vivus-

ta on asuntojen korkotukilainavaltuuksien 
lisäys; ARAn eli Asuntorakentamisen kehit-
tämiskeskuksen kyseiset valtuudet on mää-
räaikaisesti kaksinkertaistettu.

Mäkisen mukaan tällä keinolla saadaan 
liikkeelle mittavat investoinnit suhteelli-
sen pienellä veronmaksajan panostuksel-
la. Valtion tukemia vuokra- ja asumisoi-
keusasuntoja eli ARA-asuntoja oli elokuun 
alkuun mennessä käynnistetty jo 8 500.

Mikä on totuus?
VM siis arvioi positiivisesti Suomen elvytys-
toimia. Mutta pitääkö arvio paikkansa?

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ET-
LA) toimitusjohtaja Sixten Korkman sanoo, 
että VM todennäköisesti liioittelee elvytyk-
sen suuruutta ja vaikutuksia.

”Veronkevennysten vaikutuksia voi ar-
vioida vain suurin epävarmuuksin.”

Korkmanin mukaan elvytyspolitiikan vai-
kutukset ovat pääosin pieniä, sillä tuon-
tialttius on suuri, joten merkittävä osa el-
vytyksestä valuu ulkomaille ja kotimaiset 
”kerroinvaikutukset” jäävät vähäisiksi.

”Emme pysty elvyttämään avointa sekto-
ria”, Korkman sanoo. Toisin sanoen vienti-
tuotannon laskua ei voi kompensoida val-
tion rahalla.

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitok-
sen (PTT) arvion mukaan harkinnanvarai-
nen elvytys on luonut tai pelastanut ehkä 
10 000 työpaikkaa.

”Varsinaista elvytyspakettia suurempi vai-
kutus työllisyyteen on ollut erilaisilla auto-
maattisilla vakauttavilla mekanismeilla: 
verotulojen laskua ei ole kompensoitu me-
noleikkauksin tai veronkiristyksin vaan lisä-
velanotolla”, sanoo PTT:n ekonomisti Petri 
Mäki-Fränti

”Tämän elvytyksen työllisyysvaikutus mi-
tataan kuusinumeroisella luvulla”, Mäki-
Fränti sanoo.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johta-
ja Jaakko Kiander arvioi, että kahden mil-
jardin veronkevennyksistä kanavoitunee 
kotimaiseen kulutukseen 1,5 miljardia eu-
roa. Veropotin työllistävä vaikutus on noin 

30 000 ”henkilötyövuotta” eli kokoaikaista 
työpaikkaa.

Valtion tukien avulla käynnistyvät raken-
nushankkeet pelastavat ehkä 10 000 henki-
lötyövuotta, joten yhteensä elvytys saisi ai-
kaan 40 000 työpaikkaa

”Tilastokeskuksen mukaan valtio on 
kuitenkin vähentänyt omaa työvoimaan-
sa 7 000 hengellä, joten nettolisäys olisi 
33 000”, Kiander arvioi.

Entä lisäelvytys?
Kianderin mielestä työpaikkoja voitaisiin 
pelastaa enemmänkin: valtio ja kunnat voi-
sivat työllistää esimerkiksi lähihoitajiksi ja 
koulunkäyntiavustajiksi 20 000 henkeä noin 
450 miljoonan euron nettokustannuksin.

Rakennushankkeisiin taas voisi työllis-
tää vielä 10 000 henkeä lisää. Se maksaisi 
vuodessa noin 700 miljoonaa, mutta vero-
tuloina palautuisi julkiselle sektorille noin 
400 miljoonaa euroa.

30 000 lisätyöpaikkaa kahdeksi vuodek-
si maksaisivat noin kolme miljardia euroa, 
mutta palautuvien verojen ja säästy vien työt-
tömyys- ja muiden sosiaalimenojen ansiosta 
nettomeno olisi vain miljardi euroa.

”Työllisyysohjelma voitaisiin ajaa alas 
kahden vuoden kuluttua, kun kriisistä 
on oletettavasti päästy takaisin kasvuun”, 
Kiander sanoo.

Korkman ei tyrmää hyvin kohdennettua 
lisäelvytystä. Silti hän korostaa, että jokai-
nen lisäelvytystoimi kasvattaa riskiä, että 
Suomi ajautuu pitkällä tähtäyksellä suuriin 
rahoitusongelmiin, vaikka julkinen talous 
onkin nyt kansainvälisesti hyvällä tolalla.

”Elvytysvara olisi suurempi, jos meillä 
olisi selkeä strategia julkisen talouden ra-
hoituksen kestävyyden turvaamiseksi.”

”Sellaista meillä ei ole, vain lupauksia tu-
levista menolisäyksistä”, Korkman sanoo.

Asiantuntijoiden ollessa näin erimielisiä 
täytyy palata takaisin Isontammentien liitty-
mään, todellisen elvytyksen näyttämölle.

Ponsse-kuski Markku Töyrylä ottaa elvy-
tykseen myönteisen kannan.

”Hyvä asia, että pyörät pyörivät.” SK

”Elvytyksen  
pitää vaikuttaa 
2009 ja 2010  
– ei sen jälkeen.”

L Kehä III:n pe
rusparannus Van
taankoskella alkoi 
viikolla 33: ensim
mäisessä vaihees
sa uusitaan Hä
meenlinnanväylän 
ja Kehä III:n  
liittymä, rakenne
taan Kalliosolan 
eritasoliittymä ja 
kaksi alikulkutun
nelia.


