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Talous voi normalisoitua vasta, kun epidemiatilanteen 
arvioidaan olevan hallinnassa

• Suomen talous supistui ennakoitua 
vähemmän vuonna 2020.

• Epidemia pysäytti talouden elpymisen 
alkuvuonna 2021. 

• Elpyminen käynnistyy uudelleen 
loppukeväällä ja jatkuu ensi vuoden 
puolelle.

• Olosuhteet ovat suotuisat talouden
elpymiselle:

• mittavat elvytystoimet globaalisti

• rokotusten eteneminen

• rajoitustoimien purkaminen.

Keskeiset ennusteluvut



Maailmantaloutta elvytetään voimakkaasti
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Koronavuoden säästöt kasvattavat kulutusta epidemian 
laantuessa
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Inflaatiovauhti normalisoituu kysynnän palautuessa
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Talouden elpyminen voi olla ennustettua ripeämpää

• 80 prosentin luottamusväli:

• 1 % - 4 % vuonna 2021

• 0 % - 5 % vuonna 2022

• Talous voi kasvaa ennustettua 
hitaammin, jos

• tautitapausten määrän kasvu kiihtyy 
vuoden 2021 syksyllä uudestaan

• sairaalahoidon tarpeen lisääntyminen 
johtaa kireämpiin rajoitustoimiin.

• Talous voi elpyä ripeämmin erityisesti 
yksityisen kulutuksen ja merkittävimmin 
palveluiden kysynnän myötä. 



Julkisen talouden näkymät
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Julkinen talouden rahoitusasema vahvistuu lähivuosina

• Julkisen talouden alijäämä kasvoi 
voimakkaasti vuonna 2020 ja pysyy 
myös tänä vuonna suurena. 

• Julkisen talouden rahoitusasema 
toipuu vähitellen kriisistä, mutta 
epidemian jälkeinen normaali 
tarkoittaa selvää alijäämää. 

• Menojen ja tulojen välinen 
epätasapaino on noin
4,6 mrd. euroa vuonna 2025.
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Julkisen rahankäytön lisäys on tukenut talouskasvua

• Elvytys ja epidemiasta aiheutuvat 
panostukset terveydenhuoltoon 
lisäsivät alijäämää ja tukivat 
talouskasvua voimakkaasti 
vuonna 2020.

• Alijäämän kasvusta noin puolet johtui 
heikosta suhdannetilanteesta ja 
puolet tuloihin ja menoihin 
vaikuttaneista päätöksistä. 

• Ripeä talouskasvu vahvistaa 
rahoitusasemaa erityisesti vuosina 
2021–2022.

• Väliaikaisten tukitoimien päättyminen 
pienentää alijäämää vuodesta 2022 
alkaen.
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Perusjäämä jää epidemiaa edeltänyttä aikaa heikommaksi

• Julkisyhteisöjen velkaa kasvattavat 
julkisen talouden pl. työeläkelaitosten 
alijäämät.

• Korkomenot ovat pienentyneet viime 
vuosina ja pysyvät hyvin alhaisina 
lähivuodet. 

• Perusjäämä, eli rahoitusasema ilman 
korkomenoja, jää epidemian 
jälkeenkin heikoksi. Tämä kasvattaa 
julkisen talouden velkasuhdetta.
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Velkasuhde jatkaa kasvuaan pitkällä aikavälillä

• Velka suhteessa BKT:hen kasvaa 
yli 75 prosenttiin vuonna 2025. 
Velkasuhde on tällöin 16 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin 
vuonna 2019.

• Velkasuhteen arvioidaan jatkavan 
kasvuaan myös vuoden 2025 
jälkeen.

• Julkisessa taloudessa on pitkällä 
aikavälillä epätasapaino eli 
kestävyysvaje, jonka mittaluokka 
on noin 8 mrd. euroa vuoden 2025 
tasolla.
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Keskeiset ennusteluvut
Keskeiset ennusteluvut ja keskipitkän 

aikavälin kehitysarvio
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

BKT:n määrän muutos, % 1,3 -2,8 2,6 2,5 1,5 1,4 1,2

Työttömyysaste, % 6,7 7,8 7,8 7,2 6,9 6,7 6,5

Työllisyysaste, % 72,5 71,6 71,7 72,6 73,2 73,6 73,8

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto¹, % BKT:sta -1,0 -5,4 -4,7 -2,9 -2,2 -1,7 -1,6

Valtionhallinto -1,1 -5,6 -5,0 -2,9 -2,3 -1,9 -1,8

Paikallishallinto -1,3 0,1 -0,3 -0,8 -0,6 -0,4 -0,4
Hyvinvointialueet -0,2 -0,2 -0,2

Sosiaaliturvarahastot 1,4 0,1 0,6 0,8 0,9 0,8 0,9

Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, % BKT:sta -1,3 -3,4 -3,5 -2,4 -1,8 -1,6 -1,6

Julkisyhteisöjen velka², % BKT:sta 59,5 69,2 71,6 72,4 73,9 74,8 75,6

Valtionvelka³, % BKT:sta 44,3 52,6 55,3 56,1 57,6 58,4 59,0

¹ Valtionhallinnon alijäämäluvut eivät sisällä puolustusvoimien laiva- ja hävittäjähankintoja. Hankinnat kirjautuvat kansantalouden tilinpidon alijäämään 

suoriteperusteisesti eli hankintojen toimitusajankohtana. Valtionvelassa ne kuitenkin näkyvät.

² EDP-velka

³ Valtiokonttorin liikkeelle laskema velka

Lähde: Tilastokeskus, VM
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