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Julkisen taloudenpidon lähtökohdat ja raamit

• Julkisen taloudenpidon lähtökohta on turvata julkisen sektorin 
rahoitus ja valinnan mahdollisuudet pitkällä aikavälillä – talouteen ja 
taloudenpitoon liittyvät riskit huomioon ottaen.

• Julkinen taloudenpito palvelee kansalaisia ja yhteiskuntaa vain, jos se lepää 
vakaalla ja uskottavalla pohjalla. 

• Jotta julkinen taloudenpito olisi vakaata ja uskottavaa, se pitää 
sovittaa talouden suorituskyvyn asettamiin raameihin.

• Kohentamalla talouden – ml. julkinen sektori – suorituskykyä myös julkisen 
taloudenpidon raami laajenee.

• Pitkällä aikavälillä talouden suorituskyvyn – työllisyyden, 
tuottavuuden, kilpailukyvyn – määrittävät rakenteelliset tekijät.
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Mikä on talouden raami 

lähivuosina?



Reaalitalous nousee kuopasta nopeasti. Työllisyys kasvaa.

4

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

BKT, määrän muutos, % 1,3 -2,9 3,3 2,9 1,4 1,1 1,0

Työllisyysaste, % 71,6 70,7 72,4 73,6 74,1 74,3 74,5

Lähteet: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö

Julkisen talouden alijäämä pienenee. Velkaantuminen jatkuu.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto¹, % BKT:sta -0,9 -5,4 -3,9 -2,4 -1,5 -1,3 -1,2

Julkisyhteisöjen velka², % BKT:sta 59,5 69,5 71,2 71,3 72,2 72,9 73,4

² EDP-velka

Lähteet: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö

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

suoriteperusteisesti eli hankintojen toimitusajankohtana. Valtion velassa ne kuitenkin näkyvät.
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Miten käy pidemmällä aikavälillä?

• Talouden kasvu ja korot

• Julkiset menot

• Julkisen sektorin rahoitustasapaino



Ydinryhmä julkisen talouden kannalta ovat 75 vuotta 
täyttäneet. Nuoret ikäluokat pienenevät eniten.
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Suurimmat menopaineet pitkäaikaishoivassa. Opetuksen menoissa alenemisvaraa?



Julkisessa taloudessa on rahoitusvaje suhteessa tarpeeseen
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BKT = työ ∙ työn tuottavuus = tuotanto

= tulot

= kulutus + investoinnit

= julkisen talouden tulopohja

Päästöt = väestö ∙ (BKT / väestö) ∙ (päästöt / BKT)

BKT = arvon lisäys – luontokato



2020 2050a 2050b

päästöt
c

1 0,14 0,14

=

väestöd 1 1,28 1,28

BKT / väestö 1 1,66 0,19

päästöt / BKT 1 0,07 0,58
a globaali päästöt/tuotanto taso 2050, kun asetetaan globaali päästövähennystavoite ja oletetaan globaali väestön ja elintason muutos.
b
 globaali elintaso 2050, kun asetetaan globaali päästövähennystavoite ja oletetaan globaali väestön ja päästöt/tuotanto muutos.

c IPCC (2018) LED/P1 globaali päästövähennystavoite 2050 mennessä.
d
 YK väestöennuste.

Päästöt eriytyneet talouden kasvusta, mutta riittääkö vauhti?
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Innoituksen lähteet: Kaya & Yokoburi (1998), Lenaerts & Tagliapietra & Wolff (2021), OECD (2018)



Korkojen nousun mahdollisuutta ei voi sulkea pois

Tasapainoreaalikorko on korko, joka tasapainottaa 
säästämisen ja investoinnit (yli suhdannesyklin).

Tulevaisuudessa tasapainoreaalikorko voi nousta, 
koska

• työikäisten (ja työvoiman) määrän kasvu taittuu 
(erityisesti Aasiassa) ja kasvava vanhusten joukko 
purkaa säästöjään

• pula työvoimasta kasvaa, mikä nostaa työn hintaa ja 
inflaatio-odotuksia

• investoinnit kasvavat, kun työn hinta nousee ja 
yritykset investoivat työtä korvaavaan pääomaan

• ilmastonmuutoksesta juontuva teknologian murros 
ja talouden rakennemuutos kasvattavat 
investointeja.
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Kiitos!
Mikko Spolander

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Puh. 02955 30006

mikko.spolander@gov.fi
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