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Suhdanneteoriat ovat eri mieltä julkishallinnon finanssipolitiikan hyödyistä. Eri teoriat 

ovat yhtä mieltä siitä, että syklinen finanssipolitiikka on huono ratkaisu julkishallinnolta 

pyrkiä vastaamaan suhdannevaihteluiden haasteisiin kuten työttömyyteen ja inflaati-

oon. Erityisesti keynesiläinen suhdanneteoria suosittaa kontrasykliseen finanssipoli-

tiikkaan yli suhdanteiden. Tähän kuitenkin päästään tutkimusten mukaan vain harvoin. 

Noususuhdanteessa erilaiset eturyhmät ja poliitikkojen intressit nousevat koko kan-

santalouden hyötyjen edelle, kun halutaan jakaa talouskasvun hedelmiä. Tämä tutki-

mus vahvistaa käsitystä osittain syklisestä finanssipolitiikasta paikallistasolla Suo-

messa. Tutkimuksessa vertailtiin finanssipoliittisia muuttujia eri suhdanteisiin ja saatu-

jen tulosten perusteella voidaan sanoa, että matalasuhdanteessa kunnissa on keski-

määrin toteutettu kontrasyklistä finanssipolitiikkaa investointimenojen ja pitkäaikaisen 

velan kehityksen osalta, mutta nousu-, ja korkeasuhdanteessa tulokset ovat epäsel-

vempiä. Toisaalta kuntien verotuloja kuvaavien muuttujien osalta selvää yhteyttä suh-

dannevaihteluihin ei havaittu ja velkaa on otettu myös noususuhdanteessa, mikä viit-

taa rakenteellisiin ongelmiin tai päätösten lyhytjänteisyyteen yli suhdannevaihteluiden.  
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Business cycle theories disagree in terms of fiscal policy benefits made by public gov-

ernments. Theories agree that cyclical fiscal policy is erroneous for the economy to 

tackle the problems of the business cycles like unemployment and inflation. Especially 

Keynesian business cycle model weights the benefits of the contra cyclical fiscal pol-

icy. Studies suggest that governments can infrequently fulfil this across the business 

cycle fluctuations. Previous studies show that in a boom, often occurs that different 

lobbyers’ and politicians’ own interests are more important than the welfare of the 

economy when there is additional money to spend. In this study I compared Finnish 

municipalities’ fiscal policy variables with Finnish business cycle fluctuations from 

1997 to 2017. This study confirms some findings of the previous studies. I find some 

evidence from the Finnish municipalities that the fiscal policy has been on average 

contra cyclical in downturns for investments and debt, but in upturns and booms the 

results are more indefinite especially with corporate taxes and municipal taxes varia-

bles. The results indicate that Keynesian guidelines apply in downturns yet not in up-

turns. Municipalities take debt also in upturns and booms which indicates to absence 

of long-term decision making over the business cycle fluctuations or structural issues.    
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1. Johdanto  

  

  

Kandidaatin tutkielmani aiheena on Suomen kuntien finanssipolitiikka eri suhdanteissa. Fi-

nanssipolitiikalla tarkoitetaan julkisen talouden suorittamaa politiikkaa, jonka tarkoituksena on 

lievittää suhdannevaihteluiden haitallisia ilmiöitä kuten työttömyyttä ja inflaatiota (Hyytinen 

A. & Maliranta M. 2015). Finanssipolitiikan tavoitteena on siis erityisesti keynesiläisen suh-

danneteorian mukaan suhdannevaihteluiden tasaaminen suhdanteet ylittävällä kontrasyklisellä 

finanssipolitiikalla. Kontrasyklisyydellä tarkoitetaan matalasuhdanteen elvyttäviä toimenpi-

teitä kasvattamalla julkisia investointeja, ottamalla velkaa niiden rahoittamiseen, ja laskemalla 

veroastetta. Korkeasuhdanteessa taas tulisi pyrkiä hillitsemään investointeja, maksamaan vel-

kaa pois ja kiristämään verotusta (Lindholm T & Kettunen J. 2009). Kappaleissa 2 ja 3 käsitte-

len eri suhdanneteorioita ja syvemmin kuntien mahdollisuuksia toteuttaa finanssipolitiikkaa.    

  

  

Finanssipolitiikka ajatellaan usein olevan vain valtion työkalu, mutta myös kunnilla on iso mer-

kitys julkisessa taloudessa ja niillä on monia keinoja toteuttaa finanssipolitiikkaa. Finanssipo-

liittisina muuttujina tässä tutkimuksessa käytän kuntien investointimenoja, lainakannan kehi-

tystä, kunnallisverotuloja ja yhteisöverotuloja. Kaikki valitut muuttujat ovat kuntien finanssi-

politiikan työkaluja, joilla voidaan saada talouteen kerrannaisvaikutuksia, jotka vaikuttavat jul-

kiseen kysyntään, yksilöiden ostovoimaan sekä yritysten investointikykyyn (Lindholm T & 

Kettunen J. 2009).   

  

  

Aihe on tärkeä niin nyt kuin tulevaisuudessa, sillä makrotasolla tavoitteena olisi pitää suhdan-

nevaihtelut mahdollisimman pieninä, jotta vältyttäisiin taantumilta ja talouden ylikuumenemi-

silta. Tähän voidaan joidenkin suhdanneteorioiden mukaan vaikuttaa finanssipolitiikalla julki-

sia menoja lisäämällä ja vähentämällä. Käsittelen myös niitä rajoituksia, joita kunnilla on ta-

loudellisten päätösten tekemisessä. Työssäni esittelen myös tunnetuimpia makrotaloustieteel-

lisiä teorioita suhdannevaihteluista. Käyn läpi myös aiempia tutkimuksia aiheesta. Alakysy-

myksinä peilaan eri suhdanneteorioiden suosituksia saatuihin tuloksiin kuntien finanssipolitii-

kasta.  
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1.1. Valtion ja kuntien valtajako  

  

  

Suomen perustuslain 11.6.1999/713 11 luvun 121§:n mukaan Suomi jakautuu kuntiin, joiden 

hallinto perustuu asukkaiden itsehallintoon. Kunnille kuuluu verotusoikeus ja laissa säädetyt 

velvollisuudet esimerkiksi palveluista. Kuntaliiton erityisasiantuntijan Jaana Halosen (2015) 

mukaan kuntien määrä on vähentynyt vuodesta 1957 voimakkaasti. Varsinkin 2000-luvun kun-

tauudistuksissa kuntien määrä on vähentynyt nopeasti. Tällä hetkellä Suomessa on 311 kuntaa 

(Halonen J. 2019).  

  

  

Kuntalain 3. luvun 10. pykälän mukaan kuntatalousohjelma valmistetaan yhdessä valtion 

kanssa ja se on osa valtion talousarvioesityksen valmistelua. Oleellinen osa on rahoitusperiaate, 

jonka nojalla rahoituksen riittävyyttä arvioidaan. Pykälässä 12 mainitaan, että kunnanvaltuusto 

hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion edeltävän vuoden loppuun mennessä. Tämän lisäksi 

hyväksytään myös toimintasuunnitelma seuraavaksi kolmeksi vuodeksi kuntastrategiaa nou-

dattaen. Pykälässä 110 sanotaan, että toimintasuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijää-

mäinen turvaten samalla palvelut. Kuntalain 13 luvun 111 pykälän mukaan valtuusto päättää 

myös tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista. Kuntien 

oma liikkumavara on siis rajoitettua.  

  

  

Kunnilla on kuitenkin merkittäviä mahdollisuuksia tehdä suhdannepoliittisia päätöksiä. Esi-

merkiksi matalasuhdanteessa voidaan velan avulla lisätä mahdollisuuksia tehdä investointeja 

ja toisaalta noususuhdanteessa kiristää verotusta. Uusi kuntalaki vuodelta 2015 on rajoittanut 

kuntien toimintaa merkittävästi. Velkaantumista pyritään suitsimaan uudella lailla. Palvelut tu-

lee taata ja mahdollinen alijäämä tulisi kattaa enintään neljässä vuodessa tilinpäätöksen vah-

vistamista seuraavan vuoden alusta. (Kuntalaki 13 luku §110) Jos kunta ei tähän pysty, käyn-

nistetään arviointimenettely, jossa valtiovarainministeriö puuttuu kunnan talouteen.   

  

  

Kuntalaista voidaan huomata, että kuntien talouspäätökset ovat tiukasti valvottuja valtion toi-

mesta ja uudessa kuntalaissa 2015 valvontaa on tiukennettu entisestään. Italiassa tehdyn tutki-
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muksen mukaan tiukat budjettisäännöt lievittävät paikallisten julkisten hallintojen velkaantu-

mista, mutta samalla ne pienentävät tehtävien investointien määrää (Monacelli D. 2016). Uu-

den kuntalain vaikutuksia ei voi vielä tilastollisesti arvioida, sillä se astui voimaan vasta 

1.5.2015 ja suurta osaa laista on sovellettu vasta 1.6.2017 alkaen. (Harjula H. 2015) Suurin osa 

tämän tutkimuksen havainnoista sijoittuu aikavälille 1997-2017, jolloin vanha kuntalaki vuo-

delta 1995 oli voimassa.   

  

  

Valtio auttaa kuntia esimerkiksi valtio-osuuksilla, joilla paikataan kuntien taloutta, ja jaetaan 

varoja syrjäisemmille kunnille, joilla ei ole valmiuksia selvitä joko väestörakenteensa tai hou-

kuttelevuustekijöiden takia. Kuntaliiton (Lehtonen S. 2019) mukaan kunnat saivat valtion-

osuuksia yli 8,380 miljardia euroa vuonna 2019. Se on kuitenkin noin 70 miljoonaa euroa vä-

hemmän kuin vuotta aiemmin. Valtion ja kuntien valtasuhteita on tutkinut kunnallisoikeuden 

professori Aino Ryynänen (2004). Hänen mukaansa valtio näkee kuntien merkityksen lähinnä 

valtion siirtämien asioiden hoitamisessa. Säästämispaineet ovat ajattaneet kunnat yksityistä-

mään toimintojaan. Ryynäsen (2004) mukaan kunnat menettävät tällöin merkitystään, kun 

määräysvalta kunnan ydintoimintoihin ulkoistetaan muualle ja tällöin myös demokratia on 

uhattuna.   

  

  

1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat  

  

  

Kuntien finanssipolitiikasta eri suhdanteissa on tehty aiemmin tutkimuksia esimerkiksi Yhdys-

valloissa, jossa Buettnerin (2006) tutkimuksessa selvitettiin 1270 kaupungin hallinnon sopeu-

tumista eri talousshokkeihin. Myöhemmin Yhdysvaltojen paikallisten hallintojen rahavarojen 

käyttöä eri taloussuhdanteissa on tutkinut esimerkiksi Rivenbark (2014), jonka tutkimuksissa 

selvisi näyttöä suhdanteiden vastaisesta talouskäyttäytymisestä kunnissa. Levonin, Battaglinin 

ja Coaten (2013) tutkimuksen mukaan julkistalouden finanssipolitiikka on Yhdysvalloissa ollut 

kontrasyklistä. Heidän tutkimuksensa osoittaa, että velkaantuminen on negatiivisesti korreloi-

tunut tuotantokuilun kanssa. Toisaalta he eivät löydä todisteita julkisten menojen syklisyydestä 

tai verotuksen kontrasyklisyydestä.  
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Ylemmällä, kansallisella tasolla on tehty enemmän tutkimusta maiden hallitusten talouden hoi-

dosta eri suhdanteissa kuin kuntien. Croitorun (2018) tutkimuksessa huomattiin syklisen ta-

louspolitiikan matalasuhdanteessa aiheuttavan taantuman syventymistä ja pidentävän aikajak-

soa, jolloin toteutunut bruttokansantuote on alle potentiaalisen tason. Samassa tutkimuksessa 

todetaan syklisen talouspolitiikan johtavan vastuussa olevien puolueiden luottamuksen heikke-

nemiseen, kun taantumaa ei saada hoidettua. Toisaalta Balaguer-Collin (2015) tutkimuksen 

mukaan paikallisten hallintojen kulutuksen lisääminen lisää mahdollisuuksia uudelleenvalin-

taan. Päätöksentekijöillä saattaa siis olla kannustin nostaa kulutusta myös korkeasuhdanteessa. 

Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Brasilian paikallishallintoja tutkittaessa (Sakurai S. & 

Menezes-Filho N. 2008). Harvardin yliopiston tutkimuksessa (Alesina A., Tabbelini G. & 

Campante F. R. 2008) syklisen finanssipolitiikan syyksi kerrotaan se, että äänestäjät noususuh-

danteessa vaativat enemmän julkista rahaa tai pienempiä veroja päättäjiltä. Tämä johtaa siihen, 

että nousukaudella päättäjille tulee paineita toteuttaa äänestäjien toiveita, mikä johtaa ongel-

malliseen suhdannesyklejä vahvistavaan finanssipolitiikkaan.  

  

  

Talouskriisissä monet paikalliset hallinnot ovat olleet ylempien tasojen hallintojen tukien ja 

avustustoimien varassa Yhdysvalloissa. Blöchligerin tutkimuksen (2010) mukaan valtioiden 

tuet palveluiden ja investointien rahoittamiseen ovat olleet isommassa roolissa talouskriisin 

hoitamisessa kuin paikallisten hallintojen omat päätökset. Toisaalta esimerkiksi Brasiliassa ja 

Intiassa julkisten menojen lisääminen maakunnissa ja kunnissa talouskriisin aikaan näyttäisi 

johtaneen pidempiaikaiseen vaikutukseen talouden kasvussa kuin Yhdysvalloissa, jossa bud-

jettikuria lisättiin (Fardoust 2013). Philipp Englerin ja Juha Tervalan tutkimuksessa (2018) on 

havaittu, että elvyttävän finanssipolitiikan hyödyt ovat erittäin suuret taantumassa, kun taas 

muussa suhdannetilanteessa hyödyt eivät realisoidu.  

  

  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Tilastokeskuksen tietokannasta (1997-2017) saatavissa 

olevan datan avulla, millaisia finanssipoliittisia päätöksiä Suomen kunnat ovat tehneet inves-

toinneista, velkaantumisesta ja verotuksesta eri suhdanteissa vuosina 1997-2017. Tällä ajanjak-

solla Suomi on kohdannut matala-, korkea-, nousu- ja laskusuhdanteita. Suhdannevaihtelujen 

syynä pidetään pienen vientivetoisen avotalouden itsestään riippumattomia vaikutuksia kan-

sainvälisessä taloudessa. Toisaalta esimerkiksi valtion avustukset muodostavat suuren osan 
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kuntien budjetista, joten riippuvuus valtion avuista on merkittävä. Tutkimuskysymyksenä tässä 

tutkielmassa on: Millaista finanssipolitiikkaa Suomen kunnat ovat tehneet eri suhdanteissa?  

Muissa maissa tulokset ovat olleet vaihtelevia.  

  

Aihe on tärkeä niin nyt kuin tulevaisuudessa, sillä makrotasolla tavoitteena olisi pitää suhdan-

nevaihtelut mahdollisimman pieninä, jotta vältyttäisiin taantumilta ja talouden ylikuumenemi-

silta. Tähän voidaan vaikuttaa julkisia menoja lisäämällä ja vähentämällä. Alakysymyksinä 

tässä tutkimuksessa ovat, miten keynesiläinen suhdanneteoria, monetarismi ja reaalisten suh-

danteiden teoria sanovat siitä, onko finanssipolitiikka ollut onnistunutta sekä mitä seurauksia 

toteutetulla finanssipolitiikalla on voinut olla teorioiden perusteella suhdannevaihteluihin. 

  

  

1.3. Tutkimuksen rajaukset  

  

  

Rajaan tutkimuksen Suomen kuntiin vuodesta 1998 vuoteen 2017. Suomessa julkiset päätökset 

tehdään koko maan tasolla eduskunnassa ja toisaalta paikallisella tasolla kunnissa. Näiden kah-

den välillä ei ole ainakaan vielä erillisiä päätöksentekotasoja, vaikkakin uudesta maakuntahal-

linnosta välitasona on puhuttu esimerkiksi eduskuntavaalien 2019 alla. Monissa maissa kuten 

Yhdysvalloissa kerroksia on useita kuten osavaltiot ja pienemmät paikalliset hallinnot. Jokai-

sen maan julkisten hallintojen koot ja tehtävät sekä autonomisuus poikkeavat toisistaan. Tästä 

syystä suora vertailu muihin maihin tulee tehdä varauksella.  

  

   

Valitsemaltani aikaväliltä on saatavilla hyvin tietoa kuntien investointimenoista, verotuloista ja 

velkaantumisesta tilastokeskuksen kunnallistaloussivulta. Aiemmilta vuosilta yhteensopivaa 

laskentaa näistä luvuista ei ole tilastoissa saatavilla. Kuntien määrä on vähentynyt voimakkaasti 

2020-luvulle tultaessa. Tästä syystä yksittäisten kuntien vertailu on haastavaa pidemmältä ai-

kaväliltä ja on syytä käyttää tutkimuksessa kaikkien kuntien yhteenlaskettuja määriä valituista 

finanssipolitiikan muuttujista.   
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Kunnallistaloudesta eri suhdanteissa on tehty aiemmin tutkimuksia esimerkiksi Yhdysval-

loissa, jossa Buettnerin (2006) tutkimuksessa selvitettiin 1270 kaupungin hallinnon sopeutu-

mista eri talousshokkeihin. Myöhemmin Yhdysvaltojen paikallisten hallintojen rahavarojen 

käyttöä eri taloussuhdanteissa on tutkinut esimerkiksi Rivenbark (2014), jonka tutkimuksissa 

selvisi näyttöä suhdanteiden vastaisesta talouskäyttäytymisestä kunnissa. Levonin, Battaglinin 

ja Coaten (2013) tutkimuksen mukaan julkistalouden finanssipolitiikka on Yhdysvalloissa ollut 

kontrasyklistä. Heidän tutkimuksensa osoittaa, että velkaantuminen on negatiivisesti korreloi-

tunut tuotantokuilun kanssa. Toisaalta he eivät löydä todisteita julkisten menojen syklisyydestä 

tai verotuksen kontrasyklisyydestä.  

  

  

Kansallisella tasolla on tehty enemmän tutkimusta maiden hallitusten talouden hoidosta eri 

suhdanteissa kuin kuntien. Croitorun (2018) tutkimuksessa huomattiin syklisen talouspolitiikan 

matalasuhdanteessa aiheuttavan taantuman syventymistä ja pidentävän aikajaksoa, jolloin to-

teutunut bruttokansantuote on alle potentiaalisen tason. Samassa tutkimuksessa todetaan sykli-

sen talouspolitiikan johtavan vastuussa olevien puolueiden luottamuksen heikkenemiseen, kun 

taantumaa ei saada hoidettua. Toisaalta Balaguer-Collin (2015) tutkimuksen mukaan paikallis-

ten hallintojen kulutuksen lisääminen lisää mahdollisuuksia uudelleenvalintaan. Päätöksente-

kijöillä saattaa siis olla kannustin nostaa kulutusta myös korkeasuhdanteessa. Samansuuntaisia 

tuloksia on saatu myös Brasilian paikallishallintoja tutkittaessa (Sakurai S. & MenezesFilho N. 

2008). Harvardin yliopiston tutkimuksessa (Alesina A., Tabbelini G. & Campante F. R. 2008) 

syklisen finanssipolitiikan syyksi kerrotaan se, että äänestäjät noususuhdanteessa vaativat 

enemmän julkista rahaa tai pienempiä veroja päättäjiltä. Tämä johtaa siihen, että nousukaudella 

päättäjille tulee paineita toteuttaa äänestäjien toiveita, mikä johtaa ongelmalliseen suhdanne-

syklejä vahvistavaan finanssipolitiikkaan.  

  

  

Talouskriisissä monet paikalliset hallinnot ovat olleet ylempien tasojen hallintojen tukien ja 

avustustoimien varassa Yhdysvalloissa. Blöchligerin tutkimuksen (2010) mukaan valtioiden 

tuet palveluiden ja investointien rahoittamiseen ovat olleet isommassa roolissa talouskriisin 

hoitamisessa kuin paikallisten hallintojen omat päätökset. Toisaalta esimerkiksi Brasiliassa ja 

Intiassa julkisten menojen lisääminen maakunnissa ja kunnissa talouskriisin aikaan näyttäisi 

johtaneen pidempiaikaiseen vaikutukseen talouden kasvussa kuin Yhdysvalloissa, jossa bud-

jettikuria lisättiin (Fardoust 2013). Philipp Englerin ja Juha Tervalan tutkimuksessa (2018) on 
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havaittu, että elvyttävän finanssipolitiikan hyödyt ovat erittäin suuret taantumassa, kun taas 

muussa suhdannetilanteessa hyödyt eivät realisoidu.  
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2. Suhdanneteoriat tutkimuksen kohteena  

  

  

Tutkimuksen teorian pohjana ovat makrotalouden suhdanneteoriat, joissa on erilaisia näkemyk-

siä julkisen hallinnon finanssipolitiikan hyödyistä suhdanteiden tasaamisessa. Tässä osiossa 

käyn läpi klassisen taloustieteen, keynesiläisen taloustieteen, monetarismin ja uutena kiinnos-

tava teoriana pidetyn reaalisten suhdanteiden teorian. Tutkimustuloksissa teorioiden suosituk-

set näyttävät suuntaa siitä, kuinka onnistunutta kuntien keskimääräinen finanssipolitiikka on 

ollut.  

  

  

2.1. Suhdannevaihtelut ja klassinen taloustiede  

  

  

Taloustieteiden teorioiden mukaan suhdannevaihtelu on reaalisen bruttokansantuotteen erotus 

potentiaalisesta bruttokansantuotteesta (Hyytinen & Maliranta 2015). Suhdannevaihtelu on ta-

louden tila, jossa talouskasvun kehitys ei ole tasaista, vaan välillä se on nopeampaa ja välillä 

hitaampaa ja joskus jopa negatiivista. Kuitenkin pitkällä aikavälillä talouskasvu on ollut keski-

määrin hyvinkin nopeaa (Lindholm & Kettunen 2009). Taloustieteissä suhdannevaihtelut ja 

niiden erottaminen pitkän ajan trendeistä ovat keskeisiä tutkimuskysymyksiä taloustieteissä. 

Niiden synnystä ja niihin reagoinnista on lukuisia eri teorioita. Pienet suhdannevaihtelut olisi-

vat tavoiteltavia päämääriä kansantalouksille, sillä matalasuhdanteen työttömyys ja korkeasuh-

danteen inflaatio ovat haitallisia ilmiöitä kansantalouksille ja yksilöille. Toisaalta päätöksente-

koa vaikeuttaa se, että suhdanteisiin tulisi reagoida nopeasti, mutta ongelmaksi muodostuu suh-

danteiden erottaminen pitkän aikavälin trendin kääntymisistä (Hyytinen & Maliranta 2015). 

Ongelmallista on myös se, että suhdanteiden ennustaminen on hankalaa. Hyytisen ja Maliran-

nan (2015) mukaan suhdanne-ennusteet ovat usein väärässä ja niitä joudutaan tarkentamaan 

useiden vuosienkin päästä. Tämä vaikeuttaa niihin reagointia.  

  

  

Taloustieteissä on erilaisia teorioita, joissa selitetään suhdannevaihteluja ja sitä, miten niitä tu-

lisi tasata. Jotkut talousteoriat, kuten Adam Smithin luoma klassinen taloustiede luottavat nä-

kymättömän käden rooliin suhdanteiden tasaajana, eikä niihin julkisen vallan tulisi puuttua. 

(Korkman 2015, 12) Tässä näkymättömällä kädellä tarkoitetaan markkinoiden itsensä kykyä 
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poistaa työttömyys palkkojen ja hintojen joustaessa. Maailmaa 1930 -luvulla ravistellut lama 

aiheutti teorialle kuitenkin perustavanlaatuisen ongelman Smithin näkymättömän käden epä-

onnistuessa korjaamaan syvää laskusuhdannetta, kun palkat ja hinnat eivät joustaneet tarpeeksi 

alas.   

  

  

2.2. Näkymättömän käden voimattomuus suuressa romahduksessa  

  

  

John Maynard Keynesin suhdanneteoria korostaa julkisen vallan tärkeyttä suhdanteiden kor-

jaamiseen markkinoiden niitä aiheuttaessa. Hänen mukaansa näkymätön käsi ei kykene korjaa-

maan taloutta syvästä lamasta, sillä palkat ja hinnat eivät jousta tarpeeksi alaspäin. (Hyytinen 

& Maliranta 2015) Näin kävi esimerkiksi Yhdysvaltojen vuoden 1930- luvun talouskriisin pit-

kittyneessä suurtyöttömyydessä. Keynesin teorian paino on kokonaiskysynnän hallitsemisessa. 

Sen mukaan julkisen vallan tulisi poistaa työttömyyttä ajoittamalla julkiset investoinnit, kuten 

infrastruktuurihankkeet, laskusuhdanteeseen ja täten tuottaa työllisyyttä, joka ruokkii taloutta. 

Julkisten hallintojen tulisi tehdä suhdanteiden ylittävää talouspolitiikkaa löysäämällä ja kiris-

tämällä finanssipolitiikkaa kontrasyklisesti (Lindholm & Kettunen 2009).   

  

  

2.3. Monetarismi finanssipolitiikan kritisoijana  

  

  

Keynesiläisen vallankumouksen jälkeen on jälleen koettu uusia talouskriisejä, jotka ovat aset-

taneet keynesiläisen, kysyntälähtöisen suhdannevaihtelujen teorian kyseenalaisiksi. (Korpela 

1981, Korkman 2015, 12) Keynesin mukaan kasvavan inflaation ja laajenevan työttömyyden 

samanaikaisuus ei pitänyt olla mahdollista. Kuitenkin 1970 -luvulla öljykriisin aikaan syntyi 

tilanne, jossa näin kävi. Tämä asetti Keynesin teoriat kyseenalaiseksi.   

  

  

Muun muassa taloustieteilijä Milton Friedmanin luoman monetarismin mukaan rahan tarjonta-

tekijät ovat kriisien syynä. Teoria pohjautuu rahan kvantiteettiteoriaan. Rahan määrän kontrol-

loiminen, ja siten vaikuttaminen inflaatio-odotuksiin, auttaa kriisien ratkaisemisessa ja niiden 
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poistumisessa historiaan (Korpinen 1981). Milton Friedmanin mukaan 1930 -luvun lama oltai-

siin voitu välttää löysäämällä kireää rahapolitiikkaa. Sen sijaan Friedmanin mukaan keynesi-

läinen kokonaiskysynnän kasvattaminen johtaa väistämättä talouden ylikuumenemiseen pit-

källä aikavälillä (Krugman 2006, Korkman 2015, 119).  

  

  

Monetarismia on kuitenkin kritisoitu. Vuonna 2008 alkanut lama ei mennyt niin kuin moneta-

ristit olettivat, eikä löysä rahapolitiikka ole nostanut inflaatiota niin kuin oli ajateltu, vaan huo-

lena on ollut ennemminkin deflaatio. (Fardoust 2013, Korkman 2015, Beranek 2016) Ennen 

vuoden 2008 romahdusta inflaatio-odotusten hillinnällä oletettiin olevan suhdanteet lopullisesti 

pienentävä vaikutus. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Keynesin ajatus koron säätämisen riittä-

mättömyydestä suhdanteiden tasaajana pitäisi paikkansa, kun ohjauskoron pitämisellä nollata-

solla investointeihin ei ole saatu tarpeeksi vauhtia matalasuhdanteessa (Korpela 1981). Myös-

kään monetaristien oletus rahan neutraliteetista ei ole empiiristen havaintojen mukaan oikeaan 

osunut ennuste (Korkman 2015). Ville Iivarinen kritisoi rahan neutraliteettioletusta, kirjassaan 

Raha (2015), sanoen, että hinta- ja palkkatasoista riippumatta velka on aina maksettava saman 

suuruisena. Tällöin rahan määrän väheneminen taloudessa johtaa hintojen ja palkkojen las-

kuun, mutta samalla velallisten taloudellisiin ongelmiin, eikä raha tällöin ole neutraalia koko 

kierrossaan.  

  

  

Monetaristit perustavat ajatuksiaan luonnollisen työttömyyden käsitteeseen. Jos kansantalou-

den työttömyys laskee alle luonnollisen työttömyysasteen, inflaatio-odotukset kiihtyvät, ja vaa-

rana on talouden ylikuumeneminen. Luonnollista työttömyysastetta on kuitenkin hankala mää-

rittää, sillä se riippuu olemassa olevista rakenteista. Ongelmistaan huolimatta, sekä Keynesiläi-

syydellä että monetarismilla näyttäisi olevan myös yhtäläisyyksiä. Samaa mieltä ollaan esimer-

kiksi siitä, että ainakin lyhyellä aikavälillä finanssipolitiikalla on vaikutusta reaalitalouden toi-

pumiseen. (Korpinen 1981, Krugman 2006, Korkman 2015, 120)  
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2.4. Reaalisten suhdanteiden teoria tutkimuksen kohteena  

  

  

Tällä hetkellä lisääntyvää kiinnostusta taloustieteen piirissä on saanut reaalisten suhdannevaih-

teluiden teoria, (Real Business Cycle Theory) jonka mukaan suhdannevaihtelut johtuvat tek-

nologisista shokeista, jotka vaikuttavat kokonaistarjontaan (Hyytinen & Maliranta). Shokkei-

hin luetaan uusien innovaatioiden lisäksi myös luonnonkatastrofit, lainsäädännön tiukennukset 

ja muut reaalimaailman ilmiöt. Teorian mukaan rahatalouden ilmiöt tai inflaatio-odotukset ei-

vät vaikuta suhdanteisiin, kuten monetarismi olettaa (Economic Times 2019). Kokonaiskysyn-

nän muutos ilmenee vasta kokonaistarjonnan muutoksen kautta. Reaalisten suhdanteiden teo-

rialla sanotaan voitavan selittää hyvin noususuhdanteita ja huonosti matalasuhdanteita (Karni-

zova L. 2005). Teorian mukaan suhdannevaihtelut ovat luonnollisia ja ne kuuluvat markkina-

talouteen, eikä niihin tulisi vaikuttaa lyhyen aikavälin finanssipolitiikalla tai rahapolitiikalla, 

vaan keskittymällä pitkäaikaisiin rakenteellisiin uudistuksiin (Deng B. 2009 7-8). Keskeinen 

teorian hypoteesi on (Deng B. 2009 10), että yksilöt ja yritykset vastaavat optimaalisesti suh-

dannevaihteluihin ilman, että niitä tulisi manipuloida.    

  

  

Näyttäisi siltä, että mikään taloustieteen teoria ei kykene selittämään kaikkia suhdannevaihte-

luita, tai olemaan ratkaisuna niiden pysyvään korjaamiseen, eikä siihen välttämättä edes pyritä 

kuten reaalisten suhdanteiden teoria antaa ymmärtää. Tästä syystä on syytä peilata tutkimuksen 

tuloksia kaikkiin tässä kappaleessa käsiteltyihin vallitseviin makrotalouden suhdanneteorioihin 

ottamatta kantaa siihen, mikä olisi paras ratkaisu historialliseen kysymykseen suhdanteiden 

synnystä ja niihin reagoinnista. Kuitenkin on löydetty evidenssiä esimerkiksi Sajedin Ranan 

tutkimuksessa (2018) siitä, että finanssipolitiikalla on hyödyllisiä vaikutuksia lyhyellä aikavä-

lillä tilanteessa, jossa rahapolitiikkaan ei voida vaikuttaa. Tällainen tilanne on esimerkiksi juuri 

kuntien kohdalla.   
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3. Kuntien mahdollisuudet vaikuttaa suhdanteisiin  

  

  

Kunnat ovat osa julkista taloutta ja niiden tulisi pyrkiä osaltaan siihen, että suhdannevaihtelut 

olisivat mahdollisimman pieniä, sillä suuret suhdannevaihtelut luovat epävarmuutta, nostavat 

työttömyysastetta ja kasvattavat inflaatiota. Keinona julkisella puolella on Keynesin mukaan, 

suhdannepolitiikan osa, finanssipolitiikka, jolla tarkoitetaan julkisen vallan toimia pyrkimyk-

seen ohjata kansantaloutta. (Lindholm & Kettunen 2009) Finanssipolitiikan tavoitteina on hil-

litä inflaatiota, kasvattaa korkea työllisyysaste, ja pyrkiä tasaiseen mutta nopeaan talouskas-

vuun. (Lindholm & Kettunen 2009)   

  

  

Koska kyse on politiikasta, ohjaavat finanssipolitiikkaa erilaiset ideologiat. Lindholmin ja Ket-

tusen (2009) mukaan poliittinen kiista muodostuu esimerkiksi valtion ja kuntien valtasuhteista 

ja siitä, mikä talouspoliittinen tavoite asetetaan etusijalle. Ideologisia tavoitteita ovat esimer-

kiksi nopea talouskasvu, tasainen tulonjako tai ympäristön huomioiminen talouskasvun perus-

tuksena. Égert Balázsin OECD-maissa tehdyn tutkimuksen (2010) mukaan päätösperäinen fi-

nanssipolitiikka on suuresti velkaantuneissa alijäämäisissä maissa usein syklistä ja vähän vel-

kaantuneissa ylijäämän maissa kontrasyklistä. Tämä kertoo siitä, että velkaantumisen taustalla 

on usein ongelmia, jotka eivät ole suhdanteista riippuvaisia. Syklisellä finanssipolitiikalla saa-

tetaan pahentaa tilannetta entisestään. Tähän kuitenkin päädytään, sillä rakenteellisissa ongel-

missa äänestäjille voi olla vaikeaa perustella rakenteellisia uudistuksia ja jo saatujen etujen 

menettämistä.   

  

  

Keskityn tässä tutkimuksessa finanssipolitiikkaan, sillä julkisella sektorilla ei ole mahdolli-

suuksia vaikuttaa rahapolitiikkaan suhdanteiden tasaamisessa. Eurojäsenyyden myötä Euroo-

pan keskuspankki on huolehtinut ohjauskoron säätelystä (Jackson L. E. et al.2018), eikä 

1990luvulla Suomessa käytettyä devalvaation keinoa rahapolitiikan välineenä enää ole ole-

massa puhumattakaan ohjauskorkoon vaikuttamisesta. Tästä syystä jätän rahapolitiikan vähem-

mälle huomiolle tässä tutkimuksessa. Rahapolitiikan vaikutusta suhdanteisiin ei voida kuiten-

kaan jättää huomioitta, kun suhdannevaihteluita selitetään. Siksi pelkän finanssipolitiikan vai-

kutuksia suhdannevaihteluihin ei voi analysoida irrallaan talouden kokonaisuudesta. Euroalu-
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een suhdanteiden analysoinnissa ongelmaksi muodostuu juuri se, että mailla on yhtenäinen ra-

hapolitiikka mutta maakohtainen finanssipolitiikka. Tämä yhtälö heikentää suhdanteiden en-

nustamisen tarkkuutta (Jackson et al. 2018).  

  

  

Kuntien finanssipolitiikan keinoina on vaikuttaminen kuntien menoihin ja tuloihin. Kuntavero 

ja kiinteistövero kuuluvat kuntien finanssipoliittisiin keinoihin tulojen säätäjinä. Toisaalta kun-

nilla on mahdollisuus myös vaikuttaa menoihin kohdistamalla investointeja valittuihin kohtei-

siin valittuna aikana. (Lindholm & Kettunen 2009) Myös velkaantuminen on mahdollista, vaik-

kakin uudessa kuntalaissa kiristettiin budjettitasapainosäännöksiä velkaantumisen hillitse-

miseksi, kuten johdannossa mainittiin.   

  

  

3.1. Syklinen finanssipolitiikka  

  

  

Taloustieteen teoriat ovat kaikki julkisen vallan syklistä talouspolitiikkaa vastaan. Syklisiä pää-

töksiä ovat esimerkiksi verojen laskeminen ja julkisten investointien lisääminen korkeasuhdan-

teessa ja toisaalta verojen nosto ja investointien vähentäminen matalasuhdanteessa. Nämä toi-

met siis suurentavat suhdanteita. Croitorun tutkimuksen (2018) mukaan syklinen finanssipoli-

tiikka matalasuhdanteessa aiheuttaa taantuman syventymistä ja se pidentää ajanjaksoa, jolloin 

toteutunut bruttokansantuote on alle potentiaalisen tason. Samassa tutkimuksessa todetaan syk-

lisen talouspolitiikan johtavan siitä vastuussa olevien puolueiden luottamuksen heikkenemi-

seen, kun taantumaa ei saada hoidettua.   

  

  

Politiikan luonteen takia syklinen finanssipolitiikka ei ole kuitenkaan jäänyt toteuttamatta. On 

tutkittu, että paikallisten hallintojen, kuten kuntien, kulutuksen lisääminen lisää poliitikkojen 

mahdollisuuksia uudelleenvalintaan. (Balaguer-Coll 2015) Päätöksentekijöillä saattaa siis olla 

kannustin laskea veroja ja tehdä investointeja myös korkeasuhdanteessa ja täten tehdä osittain 

syklistä finanssipolitiikkaa ja kiihdyttää talouden ylikuumenemista. Korkmanin (2015, 16) mu-

kaan finanssipoliittisten päätösten taustalla on usein myös eturyhmien lobbausta ja erilaisten 

sidosryhmien tyydyttämistä talouden kokonaiskuvaa ajattelematta. Tällöin on siis mahdollista, 
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että päättäjien ja heidän sidosryhmien omat edut syrjäyttävät taloustiedeperustaiset päätökset 

ja täten saatetaan voimistaa talouden ylikuumenemista osittain syklisellä finanssipolitiikalla. 

Tutkimuksissa on havaittu osittaisen syklisen finanssipolitiikan käytöstä esimerkiksi Pakista-

nissa vuosina 1965-2008. (Mahmood 2007) Tutkimuksessa huomattiin, että erityisesti korkea-

suhdanteessa valtiossa oli tehty syklisiä finanssipoliittisia päätöksiä.  

  

  

Jeffrey Frankelin tutkimuksen (2011) mukaan Chile on onnistunut välttämään syklisen finans-

sipolitiikan itsenäisellä asiantuntijapaneelilla, joka on määrittänyt ja erottanut maan rakenteel-

liset ja suhdanneluontoiset ongelmat toisistaan. Chilessä onkin tehty tutkimuksen mukaan suh-

danteiden vastaista finanssipolitiikkaa, kun taas Euroopassa ja Yhdysvalloissa on oltu liian op-

timistisia talouden suhteen noususuhdanteissa, eikä suhdannetta lievittävää kontrasyklistä fi-

nanssipolitiikkaa ole tehty.   

  

  

3.2. Kontrasyklinen finanssipolitiikka  

  

  

  

Keynesiläisen talousteorian mukaan julkisten hallintojen tulisi harjoittaa suhdanteet ylittävää 

kontrasyklistä talouspolitiikkaa. Laskusuhdanteessa velkaantumisen avulla toteutettavat inves-

toinnit, ja noususuhdanteessa velan takaisinmaksu ja varautuminen uuteen laskusuhdanteeseen 

olisivat oikeaoppista keynesiläistä talouspolitiikkaa.   

  

  

Monetaristisen vallankumouksen ja suuren maltillistumisen aikakaudella, ennen vuoden 2008 

talouskriisiä, painotettiin maltillisen inflaation merkitystä ja sen kontrollointia samalla tunnus-

taen keynesiläisten automaattisten vakauttajien rooli suhdanteiden tasaajana. Tällöin ajateltiin 

päätösperäisen finanssipolitiikan olevan rajallista, eikä julkisen velan kasvamista liian suureksi 

arvostettu luottamuksen menettämisen pelossa. Finanssipolitiikan päätösperäiset toimet olisi-

vat ongelmana, sillä suhdanteiden ennustaminen ja päätöksenteon hitaus vaikuttavat oleellisesti 

niiden tehoon. (Korkman 2015, 180)   
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Talouskriisin 2008 jälkeen löysättiin sekä raha- että finanssipolitiikkaa etenkin Yhdysvalloissa 

mutta myös muualla maailmalla. Kriisistä selvittiin nopeammin kuin 1930 -luvun lamasta, 

mutta hintana maksettiin valtioiden voimakas velkaantuminen, joka on luonut pohjaa uudelle 

kriisille. (Korkman 2015) Erityisesti finanssikriisiä seurannut eurokriisi on muistutus velkaan-

tumisen riskeistä, kun luottamus velkojen takaisinmaksukykyyn on kyseenalaistettu. Kontra-

syklinen finanssipolitiikka pelkästään matalasuhdanteessa, unohtaen noususuhdanteessa toteu-

tettavan finanssipolitiikan kiristämisen tarpeen, on riskillistä.    
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4. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto  

  

  

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä suhdannevaihteluiden ja kuntien finanssipolitiikan 

välillä käytetään Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimia sekä tehdään lineaarinen reg-

ressioanalyysi tuotantokuilusta selittävänä muuttujana neljälle eri selitettävälle finanssipoliitti-

selle muuttujalle, joita ovat kuntien investointimenot, lainakanta, kunnallisverotus ja yhteisö-

vero-osuudet. Aineistona selittävälle muuttujalle suhdannevaihteluista käytän OECD:n (2018) 

määrittelemiä Suomen tuotantokuiluja eri vuosilta ja selvitän, selittävätkö ne kuntien taloudel-

lisia päätöksiä investointimenoista, verotuksesta tai ali- sekä ylijäämän hoidosta. Nämä tilasto-

tiedot on kerätty kuntien tilinpäätöksistä, joista tiedot on koottu tilastokeskuksen sivuille. Koos-

tan siis neljä eri regressiomallia jokaiselle selitettävälle muuttujalle. Alla olevassa kuvassa ha-

vainnollistetaan tutkimuksen lähtökohtaa.   

  

  

  
Kuva 1 Selittävä muuttuja ja selitettävät muuttujat  
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Aineistosta käytän vuosittaista keskiarvoa Suomen tuotantokuilusta sekä kaikkien kuntien in-

flaatiokorjattuja yhteenlaskettuja summia kuntakohtaisista muuttujista, sillä yksittäisten kun-

tien lukemien vertailu on hankalaa. Suomessa kuntia on karsittu rajusti 1990-luvusta tähän päi-

vään. Kuntia on myös yhdistynyt toisiinsa. Kuntien koko ja sijainti vaikuttavat myös merkittä-

västi niiden finanssipolitiikkaan. On siis järkevää käyttää yhteismitallisia, koko Suomen katta-

via kuntien tilastoituja arvoja muuttujista, jotta saadaan kattava kuva koko Suomen kunnista. 

Vertailuun otan myös inflaatiokorjattuja kasvuvauhteja esimerkiksi lainakannan kehityksestä. 

Tuloksista voitaneen odottaa jonkinlaista korrelaatiota suhdannevaihteluiden ja selitettävien fi-

nanssipoliittisten muuttujien välillä.   

  

  

Korrelaatiotesteissä testaan tuotantokuilun välistä korrelaatiota finanssipoliittisiin selitettäviin 

muuttujiin Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimilla. Pearsonin korrelaatiokerrointa voi-

daan käyttää tilanteessa, jossa analysoitavat muuttujat ovat havaintosarjassaan normaalijakau-

tuneita. Tähän tarvitaan normaalijakautuneisuuden testaamista, jota testataan Shapiro-Wilkin 

ja Kolmogorv-Smirnovin testeillä. Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimia tulkitaan si-

ten, että kun kerroin on nolla, ei muuttujilla ole minkäänlaista korrelaatiota. Kun taas korrelaa-

tiokerroin on 1 on muuttujien välillä täydellinen positiivinen korrelaatio. Kun arvoksi saadaan 

-1 on muuttujien välillä täydellisen negatiivinen korrelaatio. Kertoimet voivat saada mitä vain 

arvoja suljetulta väliltä [-1, 1]. Lineaarisessa regressioanalyysissa luon muuttujille mallit, joista 

voidaan havaita, paljonko tuotantokuilu vaikuttaa eri selitettäviin muuttujiin. Regressioanalyy-

sissa luodaan lineaarinen malli, jossa tuotantokuilun kertoimen avulla selvitetään, paljonko se-

litettävät muuttujat muuttuvat, kun tuotantokuilu kasvaa yhdellä.   

  

  

4.1. Tuotantokuilu  

  

  

Tuotantokuilua käytetään suhdanteiden mittaamiseen. Tuotantokuilu tarkoittaa potentiaalisen 

bruttokansantuotteen ja todellisen bruttokansantuotteen erotusta (OECD 2018). Kun tuotanto-

kuilu on negatiivinen, on taloudessa laskusuhdanne, matalasuhdanne tai potentiaalisen talous-

kasvun vielä alittava noususuhdanne. Negatiivisen tuotantokuilun aikana yleensä työttömyys 

on suurta ja inflaatio pientä. Kun tuotantokuilu on positiivinen, on taloudessa noususuhdanne, 
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korkeasuhdanne tai potentiaalisen talouskasvun ylittävä laskusuhdanne. Tällöin yleensä inflaa-

tio on suurta ja työttömyys pientä. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että inflaatio ja työttömyys 

tapahtuisivat saman aikaisesti (Lindholm & Kettunen 2009). Tällaista tilaa kutsutaan stagflaa-

tioksi.  

  

  

Tuotantokuilu vaihtelee vuosittain ja sen laskeminen on yleensä hankalaa. Siksi tuotantokuilun 

arvioitu arvo saattaa muuttua vielä monta vuotta myöhemmin alkuperäisestä arviosta. Tästä 

syystä päättäjien saattaa olla hankalaa arvioida, millaisia finanssi- tai rahapoliittisia päätöksiä 

heidän tulisi tehdä. Olisi myös tärkeää ymmärtää milloin on kyse suhdannevaihtelusta ja mil-

loin pitkän ajan trendin muutoksista, sillä näihin on reagoitava erilaisilla toimenpiteillä. Histo-

ria osoittaa, että laskusuhdannetta seuraa noususuhdanne ja toisinpäin. Kuten tämän tutkimuk-

sen teoriaosuudessa tarkasteltiin, on taloustieteen tutkimuksessa erilaisia käsityksiä suhdantei-

den synnystä ja niihin reagoimisesta. Tällöin ei voida varmasti sanoa, millaista talouspolitiik-

kaa julkisen talouden tulisi tehdä eri suhdanteissa. Käytän tässä tutkimuksessa tuotantokuilua 

selittävänä muuttujana selitettäville finanssipoliittisille muuttujille (Kuva 1). 

  

  

4.2. Investointimenot  

  

  

Ensimmäisen mallin selitettävänä muuttujana tarkastellaan investointimenojen määrää kun-

nissa. Investointimenot olen kerännyt tilastokeskuksen tietokannasta vuodesta 1997 vuoteen 

2018 (Tilastokeskus A 1997-2017). Investointimenoihin luetaan tässä tutkimuksessa kaikkien 

Suomen kuntien kaikki investointimenot yhteensä. Luvut ovat tietokannassa tuhansina euroina 

ja tutkimuksen lukujen luettavuuden takia olen muuttanut ne miljardeiksi euroiksi. Jokaiselta 

vuodelta olen laskenut investointimenojen summat yhteen ja korjannut ne tilastokeskuksen ra-

hanarvomuuntimella (2019 C) vastaamaan vuoden 2017 hintoja. Lisäksi vuodesta 1997 vuo-

teen 2002 Tilastokeskuksen luvut ovat markkoina, joten ne on korjattu euroiksi vakiokertoi-

mella 1 euro = 5,94573 markkaa.   

  

  

Kuvassa 1 on kuvattu kuntien investointimenot aikasarjana. Kuvasta voidaan huomata, että 

vuonna 2015 investointimenot ovat kasvaneet suuresti vuodesta 2014. Tähän selityksenä on 
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uuteen kuntalakiin ja uuteen kilpailulakiin kirjatut yhtiöittämislait, joiden mukaan kuntien on 

yhtiöitettävä kilpailullisia toimintoja viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä (Krakau 

2013, Liikkanen 2015). Piikki näyttää muodostuvan suurimmalta osin kuntien energiahuollon 

yhtiöittämisistä, jotka näkyvät kyseisenä vuonna tilastoissa kuntien investointimenoissa (Tilas-

tokeskus A 2014). Tämä vuoden 2014 poikkeava havainto jätetään näistä syistä pois varsinai-

sesta tilastollisesta tarkastelusta.  

  

  

  
Kuva 1 Investointimenot  

  

  

4.3. Verotuksen muuttujat  

  

  

Seuraavina selitettävinä muuttujina ovat kunnallisverotus ja kuntien yhteisövero-osuudet. Kun-

tien verotusoikeus koskee kunnallisveroa, sekä kiinteistöveroa, jotka vaihtelevat kuntakohtai-

sesti. Keskimäärin vuonna 2019 kunnallisvero on 19,88 prosenttia ja sitä aletaan maksaa kes-

kimäärin Veronmaksajain Keskusliiton (2018) mukaan vuosipalkasta, joka ylittää 15 270 eu-

roa. Verokertymä kunnallisverosta on arvonlisäveron jälkeen suurin Suomessa. Keskimääräi-

nen kunnallisveroprosentti on noussut vuodesta 1997 yhtäjaksoisesti vuoteen 2019 asti Man-

ner-Suomen kunnissa (Veronmaksajain Keskusliitto 2018).  
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Näiden verojen lisäksi kunnat saavat myös osan yhteisöveron kerryttämistä tuotoista. Aki Sa-

volainen selventää veroblogissaan (2017) kuntien yhteisöverokertymää seuraavasti. Vuonna 

2017 kuntien yhteisöveropotin osuus oli 30,34 prosenttia. Tämä osuus jaetaan kunnille sen mu-

kaan, missä kunnissa yhteisöveroa on kertynyt. Esimerkiksi yhtiön, joka toimii kahdessa eri 

kunnassa, vuonna 2017 kerryttämästä yhteisöveropotista 30,34 prosenttia jaetaan näille kah-

delle kunnalle sen mukaan, miten suurta sen toiminta on ollut missäkin kunnassa. Jako näiden 

kahden kunnan välillä tehdään yhteisön tarjoamien työpaikkojen määrän suhteessa. (Savolai-

nen A. 2017)   

  

  

Yhteisövero-osuuksien kertymä kunnille on ollut suhteellisen tasaista suhdanteista riippumatta. 

Valtiovarainministeriön veroselvityksen mukaan talouskriisin aikana 2009 kuntien yhteisö-

vero-osuutta nostettiin elvytystoimenpiteenä vuosille 2009-2011 kymmenellä prosentilla. To-

dellisuudessa siis ilman tuota päätöstä kuntien verokertymä olisi ollut talouskriisin jälkeisinä 

vuosina negatiivinen. Valtion ja kuntien valtajaosta johtuen, muuttujan käyttäminen suoraan 

tällaisenaan ei ole täysin selvästi tulkittavissa. Tämä havainto noudattaa Yhdysvalloissa tehdyn 

aiemman tutkimuksen (Blöchliger 2010) linjaa. Valtion avustuksilla on iso merkitys myös Suo-

men kuntien talouteen.  

  

  

  

4.4. Lainakanta  

  

  

Viimeisenä selitettävänä muuttujana on lainakannan kehittyminen. Lainakanta tarkoittaa korol-

lista vierasta pääomaa eli siinä kuntien vieraasta pääomasta on vähennetty saadut ennakot, os-

tovelat, siirtovelat ja muut lyhytaikaiset velat (Tilastokeskus 2019B). Lainakanta kuvaa hyvin 

pitkäaikaisia velkoja, joita voidaan käyttää pitkäaikaisiin investointeihin. Tilastokeskuksen tie-

tokannassa lainakanta on merkitty tuhansina euroina vuodesta 2002 ja sitä ennen tuhansina 

markkoina. Lainakanta on laskettu joka vuodelle kaikkien Suomen kuntien yhteenlaskettuina 

lainakannan arvoina vuodesta 1998 vuoteen 2017. Arvot on muutettu vastaamaan inflaation 

kehitystä vuoden 2017 hintoihin tilastokeskuksen rahanarvomuuntimella (Tilastokeskus 2019 

C) samalla tavalla kuin investointimenojen osalta.   
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Alla olevassa kuvassa 2 on havainnollistettu lainakannan kehitystä aikasarjadatana. Kuvasta 

huomataan, että kuntien velkaantuminen eli lainakanta on kasvanut reaalisesti lähes jatkuvasti 

2000-luvulla, mutta lainakannan kasvuvauhti vaihtelee jonkin verran. Velkaantumisen taustalla 

on Kuntaliiton asiantuntijan Jari Vaineen (2018) mukaan kuntien tehtävien jatkuva lisääntymi-

nen, tulojen vähentyminen, valtion avustuksien pienentyminen sekä investointipaineet.   

  

  

 

Kuva 2  Inflaatiokorjattu kuntien lainakanta miljardeina euroina  

  

  

Vuonna 2015 Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen kertoi Ylen uutisille, (Nie-

mistö E. 2015) että 95 prosenttia kuntien velasta on käytetty investointien rahoittamiseen. Ti-

lastokeskuksen lukujen mukaan näyttäisikin siltä, että kuntien pitkäaikaisen korollisen vieraan 

pääoman ja investointimenojen määrällä on selvä korrelaatio, mikä voidaan havaita alla ole-

vasta kuvasta 3, joka havainnollistaa lainakannan ja investointimenojen yhteyttä vuosina 

19972017. Kun lainakannan määrä kasvaa, niin investointimenojen määrä kasvaa. Muuttujat 

siis korreloivat keskenään hyvin vahvasti.  
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Koska lainakannan havainnon arvo on riippuvainen edellisen vuoden havainnon arvosta, on 

parempi tarkastella lainakannan kasvuvauhtia, josta voidaan nähdä muuttujan muutos vuosit-

tain. Velkaantuminen on vähentynyt vain kolmena vuonna tutkitulla ajanjaksolla eli vuosina 

1999, 2000 ja 2017. Nämä näkyvät kuvan 4 reunoilla. Kuvasta voidaan havaita, että muutokset 

seuraavat toisiaan, joten tulokset saattavat olla autokorreloituneita eli havainnot ovat riippuvai-

sia toisistaan yli ajan. Lainakannan muuttaminen lainakannan muutokselle ei siis poistanut au-

tokorreloituneisuutta ainakaan kuvaa 4 silmämääräisesti tulkiten.    
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5. Tutkimustulokset   

  

  

Tässä kappaleessa esitetään tulokset, jotka saatiin aineistosta vuosilta 1997-2017. Tuloksissa 

ovat kaikki yllä mainitut muuttujat ja niille on tehty tilastollisia testejä normaalijakautuneisuu-

desta, korrelaatiokertoimista, regressiokertoimista ja autokorrelaatiosta SAS Enterprise Guide –

ohjelman avulla. Alla olevassa taulukossa on koottuna kaikki regressioanalyysien estimaatit ja 

korrelaatiotestien korrelaatiokertoimet p-arvoineen (liitteistä 2.1 - 3.8) havainnollistamista var-

ten. OLS (Ordinary Least Squares) - ja GLS (General Least Squares) -estimaatit kuvaavat sitä, 

paljonko selitettävä muuttuja kasvaa tai vähenee mallin mukaan, kun tuotantokuilu kasvaa yh-

dellä. GLS-estimaattia käytetään, kun muuttujat ovat autokorreloituneita eli kun havainnoilla on 

yhteys toisiinsa ajassa, sillä tällöin OLS-estimaatti on harhainen. Taulukossa on myös esitetty 

normaalijakautuneille muuttujille Pearsonin korrelaatiokertoimet ja ei-normaalijakautuneelle 

muuttujalle eli yhteisöveroille Spearmanin korrelaatiokerroin. Kun testien p-arvo on alle riskita-

son 0,05, niin tulos on merkitsevä. Näin näyttäisi olevan ainoastaan Lainakannan muuttujan koh-

dalla. 

  

  

  OLS-esti-

maatti  
GLS-esti-

maatti  
Pearson  P-arvo  Spearman  P-arvo  

Investointimenot  -0,1005    -0,38022  > 0,05      

Lainakanta    -0,1091  -0,49584  < 0,05      

Kunnallisverot    0,002325  0,20983  > 0,05      

Yhteisöverot    0,0770      0,36121  > 0,05  

Taulukko 1   Käytettyjen tilastollisten testien tulokset  

    

  

5.1. Suhdannehuipuissa investoidaan  
  

  

Kuvassa 5 on kuvattu kuntien yhteenlasketut investointimenot miljardeina euroina eri suhdan-

teissa. Sirontakuviosta voidaan huomata, että kunnissa on investoitu enemmän negatiivisen 

tuotantokuilun alueella kuin positiivisen, mikä viittaa kontrasykliseen finanssipolitiikkaan. Ku-
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vasta on eliminoitu vuoden 2014 investointimenojen määrä, sillä se oli selvä poikkeava ha-

vainto, joka johtui lain muutoksesta. Toisaalta investointimenot näyttävät kasvavan jonkin ver-

ran uudestaan myös mitä positiivisempi tuotantokuilu on.   

  

  

Égert Balázsin tutkimuksen (2010) mukaan kontrasyklistä finanssipolitiikkaa toteutetaan use-

ammin matala- kuin korkeasuhdanteessa. Tämä voidaan havaita myös Suomen kuntien inves-

tointimenojen ja tuotantokuilun yhteyttä kuvaavasta kuvasta 5. Negatiivisen tuotantokuilun eli 

matalasuhdanteen tilanteessa investointimenot ovat suurempia kuin silloin, kun tuotantokuilu 

on nolla. Toisaalta korkeasuhdanteessa investointimenojen määrä kasvaa jälleen ollen kuiten-

kin pienempää kuin voimakkaasti negatiivisen tuotantokuilun aikana. Havainto noudattaa 

aiemman tutkimuksen linjaa.  

  

  

 

Tilastollisesti testaamista ennen on ensin määriteltävä, noudattaako muuttujan jakauma nor-

maalijakaumaa. Testien tulosten perusteella (Liite 1.1 ja 1.2) havaitaan, että sekä tuotantokuilu, 

että investointimenot noudattavat normaalijakaumaa, sillä molempien testien p-arvot ovat mo-

lemmille muuttujille suuremmat kuin valittu riskitaso 0,05.   

  

  

Koska investointimenojen, sekä tuotantokuilun jakaumat ovat normaalijakautuneita, voidaan 

korrelaation mittaamiseen käyttää Pearsonin korrelaatiokerrointa. Pearsonin korrelaatiokerroin 
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on testin tuloksena (Taulukko 1) arvoltaan -0,38022 eli muuttujien välillä on heikohko negatii-

vinen korrelaatio. Kuitenkin testin p-arvo on suurempi kuin valittu riskitaso 0,05, joten tulos ei 

ole tilastollisesti merkitsevä. Pearsonin korrelaatio lasketaan lineaarisesti, ja kuten yllä olevasta 

sirontakuviosta voidaan huomata, ei muuttujien välinen yhteys näytä täysin lineaariselta, vaan 

investointimenojen määrä näyttäisi kasvavan uudestaan, kun tuotantokuilu on positiivinen. 

Tästä syystä korrelaatiokerroin ei ole tilastollisesti merkitsevä havaitulla aikavälillä. OLSesti-

maatti antaa tuotantokuilun kertoimeksi -0,1005 (Taulukko 1) eli tällä mallilla näyttäisi, että 

tuotantokuilun arvon kasvaessa yhdellä, investointimenot vähenisivät 0,1005 miljardia euroa, 

eli noin 100 miljoonaa euroa. Tulos viittaa kontrasyklisyyteen finanssipolitiikassa.   

  

  

5.2. Velan muutos suhdanneriippuvaista  
  

  

  

Kun tarkastellaan lainakannan ja suhdanteiden välistä yhteyttä kuvassa 6, huomataan, että lai-

nakannan kehityksellä näyttäisi olevan negatiivinen yhteys suhdanteisiin nähden. Matalasuh-

danteessa lainakanta on suurempi kuin korkeasuhdanteessa. Toisaalta on huomioitava, että ajal-

lisesti lainakanta kasvaa koko tutkimuksen välisen ajanjakson välillä kertyen aina edellisen 

vuoden päälle. Huomioitava on myös, että tuotantokuilu on ollut negatiivisimmillaan viimei-

senä 8 vuotena finanssikriisin 2008 jälkeen, joten tulkinta näiden kahden muuttujan välisestä 

yhteydestä on häilyvä. Seuraavan sivun kuvassa 6 on esitetty myös havaintojen trendi, joka 

demonstroi negatiivisen ja positiivisen tuotantokuilun eroja havaintojen välillä.  
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On parempi tarkastella lainakannan muutosta vuosittain, jotta vältyttäisiin autokorrelaatiolta ja 

epälineaariselta yhteydeltä, joka yllä olevasta kuviosta voidaan havaita. Alla olevassa kuvassa 

(Kuva 7) on kuvattu lainakannan muutos miljardeina euroina. Tulosta verrataan aina edellisen 

vuoden tulokseen nähden. Luvut ovat siis positiivisia, kun lainakanta on kasvanut ja negatiivi-

sia, kun lainakanta on pienentynyt. Velkaantuminen on vähentynyt vain kolmena vuonna tut-

kitulla ajanjaksolla eli vuosina 1999, 2000 ja 2017. Kuviosta (Kuva 7) voidaan havaita silmä-

määräisesti samankaltainen yhteys kuin absoluuttisen lainakannan lukujen välillä. Lainakanta 

kasvaa jonkin verran nopeammin matalasuhdanteessa kuin korkeasuhdanteessa.  

  

 

 

Tilastolliseen testaamiseen on ensin selvitettävä noudattavatko muuttujat normaalijakaumaa. 

Normaalijakautuneisuutta testataan Shapiro-Wilkin ja Kolmogorov-Smirnovin testeillä. Tes-

tauksen tuloksena havaitaan, että lainakannan muutos -muuttuja on normaalijakautunut havain-

tojoukossaan. Testien p-arvot ovat yli 0,05 molemmilla testimenetelmillä, joten nollahypoteesi 

normaalijakautuneisuudesta jää voimaan (Liite 1.3).   

  

  

Suhdannevaihteluiden ja lainakannan muutoksen välistä korrelaatiota voidaan siis mitata Pear-

sonin korrelaatiokertoimella, jonka avulla voidaan tarkastella kahden normaalijakautuneen 

muuttujan välistä korrelaatiota. Pearsonin korrelaatiotestin tuloksena huomataan, että korrelaa-

tiokerroin muuttujien välillä on arvoltaan -0,49584 (Taulukko 1) eli muuttujien välillä vallitsee 

negatiivinen korrelaatio. Korrelaatiokerroin on myös tilastollisesti merkitsevä, sillä testin parvo 
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on alle 0,05. (Taulukko 1) Myös Spearmanin korrelaatiotestin mukaan muuttujien välillä on 

samanlainen tilastollisesti merkitsevä yhteys, mikä vahvistaa tulosta (Liite 2.1).   

  

  

Lainakannan muutos –muuttujalla on Godfreyn autokorrelaatiotestin mukaan 1. asteen auto-

korrelaatiota (Liite 3.1). OLS-estimaatti on siis virheellinen, ja käytetään GLS-estimaattia. Täl-

löin tuotantokuilun kertoimen estimaatiksi selittävänä muuttujana lainakannan muutokselle 

saadaan -0,1091 (Taulukko 1). Kerroin on oikeansuuntainen kontrasykliselle finanssipolitii-

kalle. Tämän mallin mukaan, kun tuotantokuilu vähenee yhdellä, niin lainakanta kasvaa 0,1091 

miljardia eli noin 109 miljoonaa euroa.    

  

  

Tulosten perusteella havaintojoukolle voidaan sanoa, että lainakannan muutos pienenee mer-

kitsevästi mitä parempi suhdannetilanne on. Havainto noudattaa osittain Keynesin finanssipo-

liittista teoreemaa. Kuitenkaan velkaa ei ole onnistuttu vähentämään kuin kolmena vuonna tut-

kimuksen aikavälillä. Vaikka velan kasvu hidastuukin noususuhdanteessa, ei kuntien velkaa 

silti ole onnistuttu tai haluttu vähentämään juuri yhtään.  

  

  

  

  

5.3. Verotuksen muuttujat kysymysmerkkinä  
   

  

Tässä kappaleessa kuvataan sekä kunnallisverojen -, että yhteisöverojen korrelaatiota eri suh-

danteisiin nähden. Sirontakuviossa (Kuva 8) havainnollistetaan kunnallisverotulojen muutos-

prosenttia eri suhdanteissa vuosina 1998-2017. Sirontakuvion trendiviivasta huomataan, että 

tuloverot kasvavat hieman nopeammin positiivisen tuotantokuilun aikana, kuin negatiivisen. 

Huomiota kiinnittää myös havainto, että tuloverojen määrä on vähentynyt vain neljänä vuonna 

havaitulla aikavälillä eli muutos on alle 100 prosenttia. Tämä johtuu ainakin osittain kuntien 

paineista nostaa kunnallisveroprosenttia vuosittain. Kuntien kustannukset ovat nousseet, kun 

niille on annettu yhä enemmän pakollisia palveluita hoidettavaksi ja valtionosuuksia on lei-

kattu. Verokertymän määrä on noussut myös matalasuhdanteessa tuotantokuilun ollessa alle 2, 
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mitä voi pitää hieman yllättävänä, vaikkakin ne ovat nousseet tällöin hieman vähemmän kuin 

nousu- ja korkeasuhdanteissa.   

  

  

Yhteisöverotulojen yhteys suhdanteisiin on esitetty alla olevassa sirontakuviossa (Kuva 9) mil-

jardeina euroina. Sirontakuvion perusteella voidaan havaita, että yhteisövero-osuuksien määrä 

vaihtelee hyvin voimakkaasti, kun tuotantokuilu on positiivinen, kun taas negatiivisen tuotan-

tokuilun aikana yhteisöverojen osuus vaihtelee huomattavasti vähemmän. Ei voida kuitenkaan 

selvästi sanoa, onko suhdannevaihteluilla yhteyttä yhteisöveron määrän vaihteluun.   

.   

  

 



29  

  

Normaalijakautuneisuustestien perusteella (Liitteet 1.4 ja 1.5) kunnallisverotulot ovat havai-

tulla aikasarjalla normaalijakautuneita, mutta yhteisöverotulot eivät ole. Kunnallisverojen 

osalta käytetään siis Pearsonin - ja yhteisövero-osuuksien osalta Spearmanin korrelaatiotestiä. 

Testien (Taulukko 1) tuloksena korrelaatiokertoimiksi saadaan kunnallisverotulojen muutok-

selle 0,20983 ja yhteisövero-osuuksille 0,36121. Kun tuotantokuilu kasvaa, niin myös verotulot 

kasvavat. Matalasuhdanteessa voidaan olettaa, että työttömyys kasvaa, joten myöskään verotu-

loja ei kerry niin kuin paremmassa suhdannetilanteessa. Molemmat kertoimet ovat täten oikean 

suuntaisia, vaikkakaan eivät kovin vahvoja. Havaintoaineiston perusteella ei kuitenkaan voida 

tehdä tilastollista päättelyä, sillä molempien testien p-arvo ylittää Riskitason (Taulukko 1) ja 

täten muuttujien arvot eivät eroa merkitsevästi nollasta.  

  

  

Kunnallisverotulojen muutoksen muuttuja on Durbin-Watson testin mukaan autokorreloitunut 

(Liite 3.5) jolloin OLS-estimaatti on virheellinen ja käytetään GLS –estimaattia (Taulukko 1), 

jolle tuotantokuilun kertoimeksi kunnallisverojen muutokselle saadaan 0,002325. Tulos on oi-

kean suuntainen mutta hyvin heikko. Tuotantokuilulla ja kunnallisverotuksella ei ole juurikaan 

yhteyttä havaintosarjan perusteella. Sama päätelmä voidaan tehdä yhteisöverotuksen osalta 

(Taulukko 1). Autokorreloituneisuuden vuoksi käytetty GLS-estimaatti (Taulukko 1) antaa ar-

voksi 0,0770. Jälleen estimaattikerroin on oikean suuntainen mutta hyvin heikko. Kokonaisuu-

dessa voidaan sanoa, että verotuksen muuttujien osalta ei suhdanteisiin näyttäisi olevan juuri 

mitään yhteyttä tällä aikasarja-aineistolla. Lisäksi varsinkin yhteisövero-osuuksien muuttuja 

näyttäisi olevan hyvin heteroskedastinen havaintojoukossaan havaintojen varianssin kasvaessa 

regressiosuorasta, mitä positiivisemman suhdanteen kohdalle havainnot asettuvat (Kuva 9), jo-

ten näiden muuttujien osalta ei voida päätellä juuri mitään tilastollisesti merkitsevästi.  
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset  
  

  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vastata tutkimuskysymykseen siitä, millaista finanssipo-

litiikkaa Suomen kunnissa on toteutettu vuosina 1997-2017. Johdannossa aihetta pohjustettiin 

kuntien ja valtion valtajaolla ja aiemmilla tutkimuksilla aiheeseen. Myös velkaantumisen kiris-

tyksien vaikutusta vuoden 2015 uudessa kuntalaissa arvioitiin. Aiempien tutkimusten mukaan 

erityisesti noususuhdanteessa talouskasvun hedelmiä halutaan usein jakaa ja saatetaan toteuttaa 

syklistä finanssipolitiikkaa, joka muodostuu ongelmaksi. (Alesina et al. 2008). Tutkimuksen 

teoriakatsannossa käytiin läpi eri suhdanneteoriat, joiden pohjalta tuloksia peilataan. Suhdan-

neteorioiden mukaan erityisesti syklinen finanssipolitiikka on yhteiskunnille haitallista. Mone-

tarismin ja reaalisen suhdanteiden teorioiden mukaan minkäänlainen finanssipolitiikka ei ole 

hyödyllistä. Aineistossa selitettiin tutkimusmenetelmä ja selitettiin aineistossa käytettävät 

muuttujat, joita olivat Suomen tuotantokuilu, lainakannan muutos, investointimenojen määrä, 

kunnallisverokertymä ja yhteisövero-osuuksien kertymä vuosilta 1997-2017. Aikaisempien 

tutkimuksien mukaan paikallishallinnot ovat varsinkin noususuhdanteessa päätyneet tekemään 

syklisiä finanssipoliittisia päätöksiä, sillä päätöksentekijöitä ohjaavat sekä tunteet että eri in-

tressiryhmien edut. Tutkimusten mukaan myös noususuhdanteessa tehdyt sykliset finanssipo-

liittiset päätökset nostavat todennäköisyyttä vallassa olleiden poliitikkojen uudelleen valintaan, 

mikä heikentää kontrasyklisen finanssipolitiikan toteuttamisen mahdollisuuksia.  

  

  

6.1. Tutkimuskysymyksiin vastaaminen  
  

  

Tämän tutkimuksen alakysymyksinä olivat, eroavatko investointimenot eri suhdanteissa, miten 

lainakanta kehittyy eri suhdanteissa ja miten suhdanteet vaikuttavat verotuksen muuttujiin.  

Tutkimustulokset tällä aineistolla antavat näyttöä kontrasyklisestä finanssipolitiikasta kuntien 

investointimenojen ja erityisesti lainakannan osalta. Verotuksen muuttujien osalta kontrasykli-

syyttä ei juurikaan havaittu. Investointimenot ovat olleet suurempia negatiivisen tuotantokuilun 

aikana ja näitä investointeja on rahoitettu velalla. Havainnot lainakannan kontrasyklisyydestä 

ja verotuksen muuttujien epäselvyyksistä noudattavat Levonin, Battaglinin ja Coaten (2013) 

kappaleessa 1.2. esitettyä aiempaa tutkimusta, jossa tulokset olivat hyvin samankaltaisia.   
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Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että kuntien välillä on yksilökohtaisia eroja ja tuotan-

tokuilun määrittäminen kullekin vuodelle on hyvin haastavaa. Suhdannearviota korjataan vuo-

sia ensimmäisten ennusteiden jälkeen, joten vaikka suhdannevaihteluihin haluttaisiin reagoida 

jollain tavalla, se olisi vaikeaa toteuttaa halutulla tavalla, kuten teoriaosuudessa mainitsin (Hyy-

tinen & Maliranta 2015).  

  

  

Positiivisen tuotantokuilun aikana havainto kontrasyklisyydestä ei ole yhtä selkeä kuin matala-

suhdanteen tilanteessa. Havaintoja on liian vähän, jotta voitaisiin tehdä päätelmä positiivisen 

tuotantokuilun kontrasyklisyydestä. Näyttäisi siltä, että positiivisen tuotantokuilun aikana on 

verokertymää kuvaavilla muuttujilla huomattavasti enemmän vaihtelua kuin negatiivisen tuo-

tantokuilun aikana. Tämä saattaa kertoa siitä, että valtion ja kuntien päättäjien on helpompi 

sopia verotuksesta heikossa suhdannetilanteessa verrattuna hyvään suhdannetilanteeseen.  

Usein poliittisessa keskustelussa puhutaan jakovarasta ja siitä, mihin ”hyvien aikojen” kerty-

neitä rahoja voisi laittaa. Äänestäjät kaipaavat veronalennuksia ja julkisten menojen lisäyksiä 

noususuhdanteessa (Alesina A. et al. 2008). Tällöin saatetaan ohittaa taloustieteen teorioiden 

suositukset ja voidaan ajautua tekemään mielivaltaisia päätöksiä, kuten aiemmin mainitut läh-

teet todistavat (Frankel J. 2011 & Korkman S. 2015). Tämä saattaa olla selityksenä sille, että 

tilastollisissa testeissä ei saatu luotettavia tuloksia, kuin yhden muuttujan osalta.   

  

Päätutkimuskysymykseen ”millaista finanssipolitiikkaa kunnat ovat tehneet” vastaus on siis 

osittain kontrasyklistä finanssipolitiikkaa. Etenkin matalasuhdanteessa kaikki tulokset viittaa-

vat kontrasyklisyyteen, vaikka vahvoja tuloksia ei saatu. Toisaalta mitä enemmän tuotantokuilu 

kasvaa, sitä häilyvämpi yhteys syklien vastaiseen finanssipolitiikkaan on ollut. Keynesin suh-

danneteorian mukaan Suomen kunnat ovat havaitun aikasarjan perusteella toteuttaneet osittain 

oikeaa finanssipolitiikkaa. Negatiivisen tuotantokuilun aikana tilastollisesti merkitsevästi on 

elvytetty pitkäaikaista lainaa runsaasti ottamalla ja kun suhdannetilanne on parempi, on lainan 

kasvuvauhti pienentynyt. Kuitenkaan positiivisen tuotantokuilun aikana ei ole onnistuttu juuri 

lainaa vähentämään, vaan velanotto on jatkunut. Keynesin suhdanneteorian mukaan korkea-

suhdanteessa tulisi kiristää verotusta ja hillitä julkisia investointeja, joten tältä osin voidaan 

sanoa, että finanssipolitiikkaa ei ole täysin toteutettu tavalla, joka olisi optimi. Kuntien tulisi 

myös noususuhdanteessa toteuttaa syklien vastaista finanssipolitiikkaa. Tällä voitaisiin torjua 

talouden ylikuumenemista.   
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Philipp Englerin ja Juha Tervalan tutkimuksessa (2018) on havaittu, että elvyttävän finanssipo-

litiikan hyödyt ovat erittäin suuret taantumassa, kun taas muussa suhdannetilanteessa hyödyt 

eivät realisoidu. Tämän tutkimuksen pohjalta kunnat ovat siis tehneet keskimäärin oikein har-

joittaessaan kontrasyklistä finanssipolitiikkaa negatiivisen tuotantokuilun aikana ja luopuneet 

siitä, kun tuotantokuilu on positiivinen.  

  

  

Muiden muuttujien kuin lainakannan muutoksen osalta tilastollisesti merkitsevää tulosta ei 

saatu aineistolla, mutta tuloksien perusteella voidaan havaita samankaltaista ilmiötä, kuin lai-

nakannan kehityksen osalta. Negatiivisen tuotantokuilun aikana on toteutettu kontrasyklistä fi-

nanssipolitiikkaa mutta positiivisen tuotantokuilun kohdalla tulokset ovat epäselviä, mikä hei-

kentää saatuja kokonaistuloksia. Monetaristien mukaan tulisi painottaa pitkän aikavälin talous-

kasvua (Lindholm & Kettunen 2009) eikä finanssipolitiikalla tulisi tällöin vaikuttaa kysyntään, 

vaan tarjontatekijät ovat tärkeämpiä. Siksi teorian mukaan Suomen kuntien finanssipolitiikka 

on ollut virheellistä varsinkin negatiivisen tuotantokuilun aikana. Toisaalta tulokset eivät osoita 

täysin selvästi merkkejä sykliseen tai kontrasykliseen finanssipolitiikkaan, joten monetaristi 

saattaisi olla tyytyväinen tuloksiin.  Reaalisten suhdanteiden teorian mukaan finanssipolitii-

kalla ei tulisi vaikuttaa suhdanteisiin (Deng B. 2009 7-8), joten teorian mukaan tämän aineiston 

pohjalta elvyttävä finanssipolitiikka matalasuhdanteessa on ollut osin virheellistä erityisesti, 

kun edes noususuhdanteessa velan määrää ei ole kyetty vähentämään juuri yhtään. Kuitenkaan 

havaintoja syklisestä finanssipolitiikasta ei saatu, mikä on kaikkien teorioiden mukaan hyvä 

asia.  

  

  

6.2. Jatkotutkimukset  
  

  

Tässä tutkimuksessa ilmeni viitteitä osittain kontrasykliseen finanssipolitiikkaan Suomen kun-

nissa. Jatkotutkimuksissa tarvittaisiin laajempaa dataa, jotta voitaisiin tehdä tilastollisesti luo-

tettavampia johtopäätöksiä. Tämä voisi onnistua esimerkiksi aineistolla, jossa olisi käsittelyssä 

kaikki kunnat erikseen ja huomioitaisiin kuntaliitosten vaikutus sekä kuntien sijainti ja koko. 

Kuntien ja valtion välistä valtasuhdetta olisi myös hyvä arvioida syvemmin. Kuten esimerkiksi 

yhteisöverotulojen osalta huomattiin, on valtiolla iso rooli kuntien taloudessa. Valtiota ja kuntia 
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ei voi täysin erottaa toisistaan, kun puhutaan finanssipoliittisista päätöksistä. Kuntien raken-

teelliset ongelmat ulottuvat siis kuntien myötä myös valtioon. Kiinnostavaa olisi myös tutkia 

vuoden 2015 uuden kuntalain vaikutuksia investointeihin ja velan kehittymiseen. Tulevaisuu-

dessa mahdollisen maakuntauudistuksen vaikutuksia kunnallistalouteen tulisi myös arvioida.   
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