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MENEILLÄÄN OLEVAT KRIISIT SYVENTÄVÄT 
JULKISEN TALOUDEN AHDINKOA 

Suomen julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä 
vuosina 2022–2024 kansainvälisen talouden siirtyes-
sä kriisistä kriisiin. Merkittävin budjetin alijäämä syntyy 
vuoden 2023 alussa, kun sote-alueet aloittavat toimin-
tansa ja syksyllä asetetut elvytystoimet astuvat voi-
maan. Alijäämän kasvuvauhti hidastuu vuoden 2023 
jälkeen. Verotulojen kasvu parantuneen työllisyyden ja 
inflaation myötä sekä työeläkelaitosten ja sosiaalitur-
varahastojen vahvistuva rahoitusasema kohentavat 
julkisen sektorin asemaa erityisesti ennustehorisontin 
alkuvaiheessa.

Pidemmällä aikavälillä väestön ikääntymisen vuoksi 
julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen 
ja tulojen välinen epätasapaino, varsinkin jos maahan-
muutosta ei saada tilanteeseen parannusta. Ilman ve-
rojen korottamista, menojen leikkaamista, julkisen tuo-

JULKINEN TALOUS

Huomattavan 
alijäämäisenä 
uuteen kriisiin

 » Alkuvuosi 2022 positiivinen yllätys: tulot kasvoivat 
rivakammin kuin menot

 » Tulokehitys hidastuu loppuvuonna ja menokehitys 
jatkuu vahvana

 » Vuosina 2022–2024 valtiontalouden alijäämä kasvaa 
ja kuntien rahoitusasema pysyy alijäämäisenä

 » Väestön ikääntyminen tulee horjuttamaan julkisen 
talouden tasapainoa 

 » Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä

tannon tehostamiseen tähtääviä rakenteellisia toimia 
tai näiden yhdistelmää, julkinen talous jatkaa velkaan-
tumistaan. Vaikka kriiseistä selviämiseen tarvitaan vä-
littömiä kohdennettuja toimia, talous- ja erityisesti tuot-
tavuuskasvun turvaaminen on tärkeää velanhoitokykyä 
pitkällä aikavälillä ajatellen.1

VALTION TALOUDEN ALIJÄÄMÄ KASVAA

Valtion tulot ovat jatkaneet kasvuaan kuluvan vuoden 
aikana selvästi, vaikka maltillisemmin edellisvuoden 
kasvuun verrattuna. Entisestään kohentunut työllisyys-
tilanne sekä yksityisen kulutuksen kasvu ovat vauhdit-
taneet verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen kertymis-
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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 42,2 42,0 41,1
Menoaste (%) 55,5 53,9 53,2 51,6

Julkisyhteisöjen
rahoitusjäämä (Mrd. €) -6,8 -5,9 -4,4 -3,7

Valtio -8,2 -8,9 -7,9 -7,1
Kunnat -0,4 -1,2 -1,2 -1,2
Soturahastot 1,9 4,3 4,7 4,6

Julkinen bruttovelka, 
EDP-velka (Mrd. €) 166,4 176,0 184,2 191,6

% bkt:sta 65,8 65,6 66,3 66,1

Valtion velka (Mrd. €) 128,7 137,7 145,1 152,2
% bkt:sta 50,9 51,3 52,2 52,5

Lähde: Tilastokeskus, Labore

tä. Menot puolestaan tulevat kehittymään edellisvuotta 
vahvemmin kuluvan vuoden osalta. Ennustamme me-
nojen ylittävän tulot vuonna 2022. 

Ensi vuonna valtion tulot ja menot kasvavat huomat-
tavasti, koska vastuu sosiaali- ja terveyshuollosta sekä 
pelastustoimesta siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, jol-
loin niitä vastaava rahoitus siirtyy valtiolle.

Vahvistuvan työllisyyden myötä verotulot jatkavat 
kasvuaan lisäten valtion tuloja ennustejaksolla, mutta 
niiden kehitys maltillistuu kasvunäkymien hidastuessa. 
Myös muutamat muut tekijät kasvattavat hieman ve-
rotuloja kuten yritysten maksujärjestelyhuojennuksen 
päättyminen vuonna 2023.2

Valtiontalouden menot lisääntyvät valtion valmis-
tautuessa kansainvälisiin shokkeihin. Venäjän sotai-
suus on johtanut moniin odotettuihin menolisäyksiin, 
joita esiteltiin budjettiriihen jälkeen (1.9.2022). Erityises-
ti sähkökriisiin valmistautuminen tulee heikentämään 
julkista taloutta muun muassa veronkevennysten ja 
erilaisten tukien vuoksi.3 Ukrainassa vallitseva sotatila 
vaatii humanitääristä avunantoa ja sotaa paenneiden 
ihmisten vastaanotto ja avustaminen aiheuttaa mer-
kittäviä kustannuksia. Suomen kokonaisturvallisuuteen 
panostetaan myös huomattavasti. Edellä mainittujen 
lisäksi menoja lisätään elvytystarkoituksessa kaikista 
haavoittuvaisimmille alueille ja/tai väestöryhmille. Vaik-
ka vuonna 2021 päätetyt 370 miljoonan euron säästöt 
toteutetaan, ne eivät vastaa suuruudeltaan uusia me-
noja. Valtion talous pysyy huomattavan alijäämäisenä 
vuosina 2022–2024. 

Kuluvana vuonna valtiontalouden alijäämä on 8,9 
miljardia euroa. Vuonna 2023 sen arvioidaan olevan 
vajaa 8 miljardia ja vuonna 2024 noin seitsemän mil-
jardia. Valtion velan suhde bruttokansantuotteeseen 
puolestaan arvioidaan olevan selvästi yli 50 prosenttia 
tulevina vuosina.4 Julkisen bruttovelan suhde (EDP) 
asettuu ennustehorisontin lopulla runsaaseen 66 pro-
senttiin.
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KUNTIEN VASTUUT HELLITTÄVÄT

Kuntien taloustilanne ei palaa vuosien 2022–2024 aika-
na samanlaiseksi, kuin se oli ennen koronakriisiä, vaik-
ka pandemian hallintaan liittyvistä toimista luovutaan. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä kunti-
en tulot ja menot laskevat. Valtio tukee kuntia maahan-
muuton menoissa, varhaiskasvatuksessa, koulutukses-
sa ja muissa elvyttävissä investointihankkeissa (esim. 
Itä-Suomen elinvoiman lisäämisessä). Tästä huolimat-
ta kuntatalous pysyy ennusteemme mukaan alijäämäi-
senä vuosina 2022–2024. 

RAHASTOJEN YLIJÄÄMÄ VAHVISTUU

Työeläkelaitosten ja sosiaaliturvarahastojen rahoitus-
asema paranee erityisesti ennustejakson loppupuo-
lella. Taustalla on hyvän työllisyyskehityksen aikaan-
saama maksutulojen kasvu ja työttömyyskorvausten 

1 Valtion suunnittelemat panostukset tutkimus- ja kehitystoiminnan vauhdittami-
seen (4 % BKT:stä vuoteen 2030 mennessä) tähtäävät kasvun vahvistamiseen 
tulevina vuosina.

2 Muita verotuloja kasvattavia tekijöitä ovat esimerkiksi ansiotuloverotusperus-
teisiin tehtävä sote-verokevennys, asuntolainan korkovähennyksen poistuminen, 
invalidivähennyksen poistuminen, kiinteistösijoitusvoittojen veronnosto, tupak-
ka- ja jäteverojen korotus, parafiinisen dieselin verotuen poisto ja energiaintensii-
visten yritysten veronpalautusmahdollisuuden poisto asteittain.

3 Sähkön arvonlisäveron tilapäisen kevennyksen lisäksi ansiotuloverotukseen 
tehdään indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen 
ansiotasokehityksen vuoksi, mikä pienentää verokertymää. Myös henkilökulje-
tusten arvonlisävero lasketaan nollaan tilapäisesti. 

4 Vuonna 2022 valtion velasta 1,9 miljardia euroa on etukäteen otettavaa lainaa 
vuoden 2023 menoja varten. Velka ei näy vuoden 2023 alijäämässä, mutta 
näkyy julkisessa bruttovelassa. Lisäksi valtion suurelta osin omistama Fortum 
voi saada 10 miljardia lainaa, mikä saattaa näkyä toteutuessaan myös valtion 
lainassa ja EDP-velassa. Toistaiseksi ennusteemme luvuissa tätä ei ole mahdol-
lisen tilapäisyytensä takia huomioitu.

pieneneminen. Ennustamme rahastojen ylijäämän 
olevan neljän ja viiden miljardin euron välillä ennuste-
horisontin aikana.


