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Talouden tilanne 



3 

‒ Vientimarkkinat kasvavat aiemmin ennustettua enemmän. 

‒ Koheneva kustannuskilpailukyky tukee vientiä. 

‒ Vienti kasvaa nopeammin kuin vientimarkkinat. 

‒ Myös tuonti kasvaa. 

‒ Koheneva työllisyys ja vahva luottamus tukevat kulutuksen kasvua. 

‒ Kiihtyvä inflaatio ja hidas reaalitulojen kasvu alentavat kulutuksen kasvua 2018 ja 2019. 

‒ Palkansaajan ostovoima kasvaa vain vähän 2018 ja 2019. 

‒ Kotitaloudet velkaantuvat, säästämisaste alhainen. 

‒ Kone- ja laiteinvestoinnit ja rakennusinvestoinnit kasvavat vahvasti. 

‒ T&K-investointien kuusi vuotta jatkunut alamäki päättynyt. 

‒ Negatiivinen reaalikorko ja rahoituksen hyvä saatavuus tukevat investointeja.  

Yksityisen kulutuksen kasvu vahvistunut, kasvu hidastuu ensi vuonna 

Investointien hyvä kierre näyttäisi vahvistuneen 

Vientinäkymät hyvät ja vienti päässyt kasvu-uralle 



Talous kasvaa ripeästi ja kasvu on laaja-alaista 

 

Uutiset maailmantaloudesta ja erityisesti Euroopasta 

myönteisiä 

 

Vienti kohenee 

 

Yritykset ja kotitaloudet luottavat tulevaisuuteen 

 

Työllisyys ja tuottavuus kasvavat 

 

T&K-investointien kuusi vuotta jatkunut alamäki 

päättynyt 

 



Suomen vienti ja tuonti kasvavat ripeästi 
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Työllisyys kasvaa 
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Hallituksen talouspoliittiset tavoitteet 

‒ Velkaantuminen päättyy 2021 – vaatii lisätoimia ja 

kasvua 

‒ Velkasuhde (BKT) taittuu 2019 – toteutumassa 

‒ Työllisyysaste 72 % – vaatii lisätoimia ja kasvua 

‒ Kokonaisveroaste ei nouse – toteutumassa 

‒ Työn verotus ei kiristy – vaatii lisätoimia 
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Julkinen talous 



 

 

 

 

Julkinen talous vahvistuu 

 

Velkaantuminen jatkuu – mutta hidastuu 

 

Suotuisampi talouskehitys lisää verotuloja ja 

vähentää työttömyysmenoja 

 

Väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja 

ja hidastaa alijäämän pienenemistä 

 

Alijäämät pienenevät ja velkasuhteen kasvu 

pysähtyy, mutta vain väliaikaisesti 

 

 

 

 

 



Valtion budjettitalouden tasapaino 
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2014 (TP): –6,6 mrd. euroa 

2015 (TP): – 4,7 mrd. euroa 

2016 (TP): – 4,9 mrd. euroa 

2017 (LTA1): –5,4 mrd. euroa 

2018 (TAE): –3,4 mrd. euroa 

 

 
 

 



Julkinen velka suhteessa BKT:hen on taittumassa 

2019 – velkaantuminen kuitenkin jatkuu 
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Kokonaisveroaste laskee 
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Budjettiesitys 



Mitä budjettiesitys pitää sisällään? 

‒ Pohjana JTS 2018–2021 ja aiemmin tehdyt 

päätökset 

‒ VM budjettiesitys ei pidä sisällään uusia 

merkittäviä menopäätöksiä – mahdollisia 

kehyksen sisäisiä kohdennuksia tehdään 

budjettiriihessä. 

‒ Menokehystaso ei muutu (lukittu hallituskaudeksi) 

‒ Finanssipolitiikan viritys pysyy ennallaan, 4 

miljardin säästöohjelma voimassa 

‒ VM budjettiesitys ei pidä sisällään mitään uusia 

veropäätöksiä vaan ainoastaan 

nykylainsäädännön – verot päätetään 

budjettiriihessä 
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Valtion tulojen muutos 2017-2018 

‒ Budjettitalouden tulot ilman nettolainanottoa ovat 

52 mrd. vuonna 2018 

‒ Verotulot kasvavat reilulla 1 miljardilla 43,3 mrd. 

euroon – kasvua 3 % 

‒ Alijäämä esityksessä 3,4 mrd.  

‒ Velan määrä kasvaa 111 mrd. euroon 
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Valtion menojen muutos 2017–2018 

‒ Budjettitalouden menot ovat 55,4 mrd. euroa 

vuonna 2018 eli vajaa 0,4 mrd. euroa tälle 

vuodelle budjetoitua vähemmän. 
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Työllisyyttä vahvistetaan 

 

Osaamista ja kasvua tuetaan 

 

Turvallisuutta vahvistetaan 

 

Välittämiseen panostetaan 

 

Kestävän kehityksen budjetointi aloitetaan 

 

 

 

 

 



Rakenteellisten uudistusten tarve 



Suomen talouden pitkän aikavälin haasteet eivät 

ole poistuneet 

 

Kestävyysvaje – alijäämäinen julkinen talous 

 

Osaamisvaje – työtä hakevien osaaminen ja 

työnantajien tarpeet eivät monilla aloilla kohtaa 

 

Työllisyysvaje – työllisyysaste on kestämättömän 

matala 



Budjettiprosessi 

‒ Bilateraalit 16.–17.8. 

‒ Hallituksen budjettiriihi 30.–31.8. 

‒ Koko budjettiesitys julkaistaan 19.9. 

‒ Samalla julkaistaan myös kansantalousosaston 

uusin talousennuste 

‒ Täydentävä talousarvio marraskuussa 

‒ Eduskunta käsittelee budjetin joulukuuhun 

mennessä 
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Petteri Orpo 

valtiovarainministeri 

Puh. 0295 16001 (vaihde) 

www.vm.fi 

@PetteriOrpo 

Valtiovarainministeriön viestintä 

vm-viestinta@vm.fi 

Mediapalvelunumero (ma–pe 8–16) 02955 30500 

 

http://www.vm.fi/

