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Tuotannon suhdannekuvaajan trendi laskeva
jo neljättä vuotta
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Taloudellinen tilanne ja julkinen talous

• Kesäkuun VM:n ennusteessa kasvu v. 2015 vain 0,3 %,
vuosina 2016-17 jo 1,4 %.

• Työttömyys lisääntynyt aiemmin ennakoitua nopeammin,
vientikehitys heikkoa. Tilauskirjat ja investointisuunnitelmat
kuitenkin kasvussa.

• Budjetin pohjaksi laadittava kokonaistaloudellinen
ennustekierros on käynnissä ja ennuste julkaistaan 28.9.

Taloudellinen tilanne:
talous on supistunut
tai nollakasvussa jo

neljättä vuotta.

• EU-alijäämäraja rikkoutui 2014 ja on rikkoutumassa myös
2015. Alustavien arvioiden mukaan alijäämäraja ei
rikkoudu vuonna 2016. Tasapainottuminen etenee, mutta
hitaasti.

• Finanssipolitiikalla on turvattava riittävän nopea
sopeutuminen julkisen talouden vakauttamiseksi. Tämä
tulee olemaan lähivuosina haasteellista.

Julkisen talouden
vakauttamista

jatketaan.
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Mistä valtiovarainministeriön
talousarvioesitys muodostuu?

§ Pohjana kevään 2015 tekninen kehys/julkisen talouden
suunnitelma.

§ Sisältää hallitusohjelman sopeuttamistoimenpiteet (pl. vielä
valmistelun osalta keskeneräiset, jotka huomioidaan
myöhemmin budjettiprosessin aikana).

§ Kärkihankkeisiin ja perusväylänpitoon kohdistuvista
panostuksista päätetään budjettiriiheen mennessä.

§ Myöskään ehdolliset 1,5 mrd. euron lisätoimet tai
yhteiskuntasopimukseen liittyvät veronalennukset eivät ole
mukana.

§ Sisältää myös eräitä muita välttämättömäksi arvioituja
menomuutoksia.

§ Meno- ja tuloarviot päivitetään budjettiriiheen mennessä uusilla
ennusteilla.
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Budjettitalouden tasapaino vuosien 2012-2016
talousarvioissa sekä eräitä tunnuslukuja
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2012 2013 2014 2015 2016
(TP) (TP) (TP) (LTAII) (TAE)

Tuloarviot 45,7 46,2 47,7 49,1 48,7

Määrärahat 53,4 54,6 54,2 54,3 53,9

Budjettitalouden tasapaino -7,7 -8,4 -6,6 -5,2 -5,3

Valtion rahoitusjäämä kt. tilinpidon mukaan:

suhteessa BKT:seen, % * -3,6 -3,7 -3,7 -3,1 -2,6

Valtionvelka, mrd. euroa 84 90 95 100 106

Valtionvelka suhteessa BKT:seen, % 42 44 47 49 50

Valtionvelan korot, % menoista 3,6 3,2 3,2 2,9 2,9

*Valtion eläkerahasto ei enää kuulu tilinpidon mukaiseen valtiosektoriin,
vuodet 2015-2016 kesäkuun enusteen mukaisia
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Valtionvelan kehitys
§ Valtionvelan määrän oletetaan kasvavan noin 106 mrd. euroon 2016.
§ Velkaluvut  muuttuvat uuden suhdanne-ennusteen myötä
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Jatkoaikataulu
§ 14.8. VM esitys talousarvioksi julkaistaan verkkosivuilla, VM-kanta

kehyksestä toimitetaan momenteittain ministeriöille
§ 21.8. uusi ennuste sisäiseen käyttöön
§ 21.8. alustavat ehdotukset kärkihankkeista VM:ään
§ 25.−26.8. ministeriöiden ja VM:n väliset neuvottelut
§ 31.8. viimeiset muutokset 2-välisistä neuvotteluista ja uudesta

ennusteesta johtuen viedään sisään neuvoteltuun kantaan
(riihikirja)

§ 7.9. hallitukselle jaetaan neuvotteluaineisto (riihikirja ja JTS)
§ 9.−10.9. budjettiriihi
§ 14.9. viimeiset budjettiriihestä johtuvat muutokset viedään sisään

hallituksen esitykseen
§ 28.9. TAE ja JTS valtioneuvostossa, budjetti ja JTS julkaistaan

verkkosivuilla.
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