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Julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä vuosina 
2022–2024. Alijäämä kuitenkin pienenee valtion vel-
kaantumisesta huolimatta, mitä selittää työeläkelai-
tosten ja sosiaaliturvarahastojen vahva rahoitusasema 
sekä valtion talouden alijäämän pieneneminen ennus-
tehorisontin aikana. Väestön ikääntymisen vuoksi julki-
sessa taloudessa on pitkällä aikavälillä rakenteellinen 
menojen ja tulojen välinen epätasapaino. Ilman verojen 
korottamista, menojen leikkaamista, julkisen tuotannon 
tehostamiseen tähtääviä rakenteellisia toimia tai näiden 
yhdistelmää, julkinen talous velkaantuu. Velanhoitokyky 
riippuu keskeisesti pitkän aikavälin kasvunäkymistä, jot-
ka väestörakenteemme vuoksi nojaavat keskeisesti tuot-
tavuuskasvuun. Optimistisissakaan arvioissa keskimää-
räinen vuosittainen talouskasvu ei ylitä kahta prosenttia 
tulevina vuosikymmeninä. Tästä syystä kroonisen alijää-
män hoitosuunnitelmasta tulee huolehtia, vaikka akuutti 
kriisinhoito vaatiikin välitöntä resurssointia.

JULKINEN TALOUS

Kroonisen 
alijäämän 
vaivaamana 
kriisistä kriisiin

 » Kriisienkin keskellä julkisen talouden tasapainoon 
vaikuttaa ennen kaikkea väestön ikääntyminen

 » Vuosi 2021 oli positiivinen yllätys: julkisyhteisöjen 
tulot kasvoivat paljon rivakammin kuin menot

 » Vuosien 2022–2024 aikana

 – valtion talous pysyy alijäämäisenä
 – kuntien rahoitusasema paranee
 – työeläkelaitokset ja sosiaaliturvarahastot pysyvät 
selvästi ylijäämäisinä
 – hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä

VALTION TALOUS PYSYY ALIJÄÄMÄISENÄ

Valtion tulot kasvoivat vuonna 2021 huomattavasti 
menoja enemmän. Parantunut työllisyystilanne ja yksi-
tyisen kulutuksen kasvu siivittivät sekä verokertymän 
että sosiaalivakuutusmaksut selvään kasvuun. Koko-
naistulojen kasvu oli yli kahdeksan prosenttia. Meno-
jen kasvu jäi puolestaan alle kahden prosentin. Kaiken 
kaikkiaan vuosi 2021 oli niin kotimaisen kuin kansain-
välisen suotuisan talouskehityksen myötä positiivinen 
yllätys valtion talouden ja laajemmin koko julkisen ta-
louden osalta.

Suotuisasta viime vuoden kehityksestä huolimatta 
valtion taloudessa on rakenteellinen tulojen ja meno-
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KUVIO 1. VEROASTE SEKÄ JULKISEN SEKTORIN 
EDP-VELAN JA VALTION VELAN SUHDE BRUTTO-
KANSANTUOTTEESEEN
2004–2024

JULKISEN TALOUDEN KESKEISIÄ LUKUJA

2021 2022e 2023e 2024e
Veroaste (%) 42,8 41,7 41,0 40,3
Menoaste (%) 54,9 52,7 50,7 49,0

Julkisyhteisöjen
rahoitusjäämä (Mrd. €)

-6,5 -5,0 -2,8 -0,5

Valtio -8,1 -7,6 -5,7 -3,7
Kunnat -0,8 -0,6 -0,3 0,5
Soturahasto 2,4 3,2 3,2 2,8

Julkinen bruttovelka, 
EDP-velka (Mrd. €)

166,4 177,6 184,6 189,0

% bkt:sta 65,8 66,7 66,8 66,1

Valtion velka (Mrd. €) 128,7 136,7 145,1 152,2
% bkt:sta 50,9 51,3 52,5 53,2

Lähde: Tilastokeskus, Labore

jen välinen epätasapaino. Valtion talous olisi arviomme 
mukaan alijäämäinen myös ilman tällä hallituskaudella 
koettuja suuria kriisejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan 
vaikuttaa ennustehorisontin aikana valtion talouden 
epätasapainoon kahta kautta. Menolisäyksiä on luvas-
sa niin puolustukseen, maahanmuuton menoihin, maa-
talouteen kuin energian hintojen kompensoimiseen, 
minkä lisäksi talouden kasvunäkymien heikentyminen 
näkyy välttämättä myös valtion tuloissa. Valtion talous 
pysyy alijäämäisenä vuosina 2022–2024, mutta alijää-
mä painuu vuonna 2024 alle neljän miljardin euron vuo-
den 2021 reilusta kahdeksasta miljardista. Valtion velan 
suhde bruttokansantuotteeseen jää selvästi yli 50 pro-
senttiin. Julkisen bruttovelan suhde (EDP) puolestaan 
asettuu ennustehorisontin lopulla noin 66 prosenttiin, 
kun se vuonna 2020 nousi liki 70 prosenttiin.

Kevään 2022 kehysriihessään (5.4.2022) hallitus 
esittää valtion menoihin tuntuvia lisäyksiä. Syynä on 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Lisämenot rahoitetaan 
velalla. Puolustusvoimien toimintamenoja lisätään vuo-
sittain noin 200 miljoonalla eurolla ja materiaalihan-
kintoihin kohdennetaan 1,7 miljardin euron lisävaltuus. 
Maahanmuuton menoihin varataan vuodelle 2023 liki 
800 miljoonaa euroa. Lisäksi sosiaalietuuksien indek-
sikorotuksia aikaistetaan ja vuonna 2021 päätetyt leik-
kaukset tutkimusrahoitukseen peruutetaan. Aiemmin 
sovitut 370 miljoonan euron menosäästöt kohdistuvat 
liikenneväylähankkeisiin ja kehitysapuun.

KUNTIEN VASTUUT HELLITTÄVÄT

Kuntien taloustilanne palaa vuosien 2022–2024 aikana 
koronakriisiä edeltävään aikaan, kun pandemian hallin-
taan liittyvistä toimista luovutaan. Samaan tapaan kuin 
kunnat saivat valtionosuuksien lisäyksien myötä tukea 
koronan vuoksi kohonneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon 
menoihin, uskomme valtion tukevan kuntia maahanmuu-
ton menoissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
myötä kuntien menopaineet hellittävät, minkä kuitenkin 
arvioimme näkyvän valtionosuuksien laskuna. Kuntatalo-
us on ennusteemme mukaan alijäämäinen vuosina 2022 
ja 2023 kääntyen lievästi ylijäämäiseksi vuonna 2024.
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www.labore.fi

RAHASTOT YLIJÄÄMÄISIÄ

Työeläkelaitosten ja sosiaaliturvarahastojen rahoi-
tusasema paranee entisestään vuodesta 2021. Tämä 
johtuu ennen kaikkea hyvän työllisyyskehityksen ai-
kaansaamasta vahvasta maksutulojen kasvusta ja työt-
tömyyskorvausten pienenemisestä. Lisäksi yksityisen 
sektorin maksukorotuksella kompensoidaan vuoden 
2020 maksualennusta. Ennustamme rahastojen ylijää-
män olevan noin kolme miljardia euroa kunakin vuonna 
ennustehorisontin aikana.

HYVINVOINTIALUEET ALOITTAVAT TOIMINTANSA 
VUONNA 2023

Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta 
hyvinvointialueille. Olemme huomioineet uudistuksen 
arvioimalla väestön ikääntymisestä aiheutuvien meno-
paineiden hellittävän kunnissa. Valtion menopaineet 
hyvinvointialueiden rahoittajana sen sijaan vastaavasti 
kasvavat. Mittavista investoinneista johtuen hyvinvoin-
tialueet aloittavat toimintansa lievästi alijäämäisinä.


