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PÄÄKIRJOITUS

Kestävän talouskasvun
edellytykset on varmistettava
Tänään – Pääkirjoitus – Suomen talous

Viime vuosien talouspolitiikka on ollut koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodanViime vuosien talouspolitiikka on ollut koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan
aiheuttamien kriisien sävyttämää. Kriisivuodet ovat osoittaneet, miten tärkeää riittäväaiheuttamien kriisien sävyttämää. Kriisivuodet ovat osoittaneet, miten tärkeää riittävä
finanssipolitiikan liikkumavara on. Nopeat ja voimakkaat raha- ja finanssipolitiikanfinanssipolitiikan liikkumavara on. Nopeat ja voimakkaat raha- ja finanssipolitiikan
toimet ovat auttaneet estämään konkurssiaallon, tukeneet hyvää työllisyyskehitystä jatoimet ovat auttaneet estämään konkurssiaallon, tukeneet hyvää työllisyyskehitystä ja
estäneet kotitalouksien tulojen voimakkaan supistumisen.estäneet kotitalouksien tulojen voimakkaan supistumisen.

Kääntöpuolena on se, että Suomen julkinen velkasuhde on kasvanut selvästi. Suomen
Pankin ennusteen mukaan Suomen julkinen velka on tänä vuonna noin 72 prosenttia
suhteessa bruttokansantuotteeseen ja velkasuhde kasvaa lähivuosina, ellei korjaavia
toimenpiteitä tehdä.

Suomen julkisessa taloudessa oli merkittävä rakenteellinen ongelma jo ennen
koronapandemiaa. Suomen Pankin uusi arvio kestävyysvajeesta on noin 13 mrd. euroa
eli 4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kestävyysvaje näkyy jo nyt tärkeiden
julkisten palveluiden rapautumisena.

Julkinen velkasuhde kasvoi Suomessa koronapandemian aikana selvästi enemmän kuin
Ruotsissa ja Tanskassa. Suomen julkisen talouden velkasuhde on huomattavasti
suurempi kuin muissa Pohjoismaissa, mutta ero ei selity pelkästään koronapandemialla.
Toisin kuin muissa Pohjoismaissa Suomen julkinen velkasuhde on kasvanut jo lähes
viidentoista vuoden ajan.
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Olemme nyt Suomessa tilanteessa, jossa talouspolitiikassa joudutaan keskittymään
samanaikaisesti sekä lyhyen että pitkän aikavälin isojen ongelmien ratkaisemiseen.
Lyhyen aikavälin tärkein tavoite on poikkeuksellisen nopean inflaation saaminen
hallintaan. Energian hinnan nousu on tärkein syy nopeaan inflaatioon, mutta hintojen
nousu on laajentunut lähes kaikkiin tavaroihin ja palveluihin.

Euroopan keskuspankin rahapolitiikka on mitoitettu siten, että se vähentää tehokkaasti
inflaatiopaineita ja pitää talouden toimijoiden inflaatio-odotukset ankkurissa.
Rahapolitiikkaa kiristämällä Euroopan keskuspankki pyrkii välttämään kuluttajahintojen
ja palkkojen haitallisen nousukierteen syntymisen.

EKP:n neuvosto on nostanut ohjauskorkoja inflaation vakauttamiseksi 2 prosenttiin
keskipitkällä aikavälillä. Korkoja nostettiin 0,5 prosenttiyksikköä heinäkuussa, 0,75
prosenttiyksikköä syyskuussa ja lokakuussa ja 0,5 prosenttiyksikköä eilen joulukuun
kokouksessa. Inflaation palauttaminen 2 prosentin keskipitkän aikavälin tavoitteeseen
edellyttää, että korot nostetaan sellaiselle tasolle, joka rajoittaa kysyntää riittävästi ja
pitää inflaatio-odotukset rahapolitiikan tavoitteen mukaisina.

Inflaatiotavoitteen saavuttamista tukisi se, että finanssipolitiikassa pidättäydyttäisiin
kokonaiskysyntää kasvattavista toimista. Lähitulevaisuus on epävarma, mutta
tarjontatekijöiden rajoittaessa talouden aktiviteettia elvyttävä finanssipolitiikka ei tue
talouskasvua eikä työllisyyttä, vaan johtaa pikemminkin hinta- ja kustannustason
nousuun.

Suomessa energiakriisiin liittyvät tukitoimet ovat olleet mittaluokaltaan kansainvälisesti
verrattuna maltillisia. Riskinä kuitenkin on, että ne nostavat sähkön tukkuhintaa ja
osoittautuvat kalliiksi julkiselle taloudelle ilman vastaavaa hyötyä kotitalouksille. Jos
tukitoimia täytyy jatkaa, toimet tulisikin kohdistaa tarkemmin eniten kärsiville
kotitalouksille ja toteuttaa siten, että kannusteet energiansäästöön säilyvät.

Kriisien jälkeen on tärkeää rakentaa luottamusta kestävään finanssipolitiikkaan ja
vahvistaa kestävän talouskasvun edellytyksiä. Julkista taloutta on vahvistettava, jotta
voidaan varmistaa kasvavien ikäsidonnaisten menojen rahoittaminen. Keskeisten
palveluiden turvaaminen edellyttää tarpeiden ja tavoitteiden asettamista
tärkeysjärjestykseen ja kattavaa tietopohjaa niitä koskevien päätösten tueksi.

Päämääräksi olisi syytä ottaa pidemmän aikavälin velkakestävyys ja laatia sen
saavuttamiseksi johdonmukainen useamman vaalikauden pituinen sopeutusohjelma.
Näin vältetään äkillinen kiristäminen myöhemmin, ja siten talouspolitiikan kokonaisuus
tukee osaltaan vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä.

Ratkaisevaa on vahva poliittinen sitoutuminen julkisen talouden kestävyyteen ja sen
edellyttämien toimien määrätietoiseen toteuttamiseen. Kehysmenettelyn tai muiden
finanssipolitiikan sääntöjen ei ole tarkoitus viedä demokraattisesti valittujen
päätöksentekijöiden valtaa päättää finanssipolitiikasta, vaan tukea poliittisen
järjestelmän toimintakykyä ja lisätä läpinäkyvyyttä.

Velkakestävyyden lisäksi on huolehdittava kestävän talouskasvun edellytyksistä. Suomen
talouden kehitys on historiallisesti pitkälti perustunut koulutuksen laajenemiseen ja
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sivistyksen lisääntymiseen.

Siksi on huolestuttavaa, että nuorten ikäluokkien koulutustason nousu on pysähtynyt ja
1970-luvun lopulla syntyneet ikäluokat ovat toistaiseksi jäämässä korkeimmin
koulutetuksi sukupolveksi. Investoinnit ovat painottuneet rakennuskantaan
tuottavuuskehitystä tukevien investointien sijaan. Myös väestön ikääntyminen heikentää
Suomen talouden pidemmän aikavälin kasvunäkymiä. Jos nykyiset kehityskulut jatkuvat,
vaarana on, että inhimillisen pääoman määrä alkaa vähentyä 2040-luvulla.

Kehitykseen voidaan kuitenkin vaikuttaa panostamalla koulutukseen sekä tutkimus- ja
innovaatiotoimintaan. Kansainvälisten osaajien rekrytoinnin eli koulutetun työperäisen
maahanmuuton lisääminen kasvattaisi niin ikään inhimillistä pääomaa. Erityisesti tulisi
pystyä parantamaan Suomessa korkeakoulututkinnon suorittavien ulkomaalaisten
opiskelijoiden mahdollisuuksia jäädä Suomeen ja käyttää osaamistaan suomalaisen
yhteiskunnan hyväksi.

***

Venäjän julman hyökkäyssodan ja sen myötä syntyneen energiakriisin vuoksi Euroopan
ja Suomen turvallisuuspoliittinen ja taloudellinen toimintaympäristö on tällä hetkellä
kovassa murroksessa. Energian hintojen nousu on leikannut kansalaisten elintasoa
rajusti. Inflaatio on laaja-alaistunut ja epävarmuus leimaa ensi vuoden talousnäkymiä.
Suomen työikäinen väestö pienenee, ja työn tuottavuuden tulevan kehityksen näkymiä
vaimentaa väestön keskimääräisen koulutustason nousun taittuminen.

Euroopan ja Suomen talouspolitiikassa on nyt kyettävä määrätietoisesti ja
samanaikaisesti ratkomaan sekä lyhyen aikavälin inflaatio-ongelmaa että pitkän
aikavälin rakenteellisia ongelmia. Rahapolitiikkaa kiristämällä pienennetään
kuluttajahintojen ja palkkojen haitallisen nousukierteen syntymisen riskiä ja vakautetaan
inflaatio keskipitkällä aikavälillä 2 prosentin tavoitteen mukaiseksi. Pitkän aikavälin
kasvumahdollisuuksia tulee vahvistaa panostamalla koulutukseen, tukemalla
innovaatioiden syntymistä, käyttöönottoa ja leviämistä sekä parantamalla työperäisen ja
koulutusperäisen maahanmuuton edellytyksiä.

Helsingissä 15. joulukuuta 2022

Olli Rehn
Suomen Pankin pääjohtaja

Avainsanat

julkinen talous, talouspolitiikka, Ukraina, energiakriisi, julkisen talouden kestävyys,
inflaatio, julkinen velka, rahapolitiikka
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LYHYESTI SANOTTUNA

Talous luisuu taantumaan, mutta
se jää lyhyeksi
Tänään – Lyhyesti sanottuna – Suomen talous

Sähkön ja polttoaineiden Sähkön ja polttoaineiden hintojen nousu on vauhdittanut hintojen nousu on vauhdittanut muidenkin hintojen nousua.muidenkin hintojen nousua. 
Nopea inflaatio heikentää Nopea inflaatio heikentää kuluttajien ostovoimaa ja kuluttajien ostovoimaa ja yleistä luottamusta talouteen.yleistä luottamusta talouteen. 
Vuonna 2023 talous ajautuu Vuonna 2023 talous ajautuu energiakriisin seurauksena energiakriisin seurauksena lievään taantumaan, lievään taantumaan, mutta semutta se 
jää lyhytaikaiseksi. jää lyhytaikaiseksi. Energian hinnat laskevat Energian hinnat laskevat vähitellen, ja jo vuonna vähitellen, ja jo vuonna 2024 talous kasvaa2024 talous kasvaa 
jälleen. Julkisessa taloudessa jälleen. Julkisessa taloudessa menot pysyvät tuloja suurempina.menot pysyvät tuloja suurempina.

• Kasvu pysähtyy väliaikaisesti sodan ja energiakriisin seurauksena
• Laaja-alaistunut inflaatio koettelee kotitalouksia
• Julkinen talous säilyy alijäämäisenä

Talouskasvu piristyi maailmanlaajuisesti alkuvuonna 2022, kun koronarajoituksia
purettiin ja pandemia alkoi väistyä ihmisten mielistä. Suomenkin talous kasvoi ripeästi
koko alkuvuoden. Venäjän hyökkäys Ukrainaan kuitenkin hyydytti talouskasvun
uudelleen. Kuluttajat ja yrittäjät ovat nyt varovaisia.

Sodan vuoksi energian saatavuus on ollut aikaisempaa heikompaa, ja se on nostanut
sähkön ja polttoaineiden hintoja tuntuvasti. Yritykset ovat vastanneet kustannusten
kasvuun nostamalla omia hintojaan, mutta kuluttajien tulot eivät ole kasvaneet samassa
tahdissa. Heidän ostovoimansa on heikentynyt, vaikka hyvä työllisyystilanne on
toistaiseksi kasvattanut tuloja. Varsinkin palvelualojen yritykset ovat palkanneet paljon
uutta työvoimaa. Monella toimialalla yritykset kärsivät ammattitaitoisen työvoiman
puutteesta, joten ne haluavat myös pitää kiinni työntekijöistään.
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Suomen Pankin arvion mukaan vuonna 2023 talouden tuotanto jää edellisvuotista
pienemmäksi ja inflaatio pysyy nopeana. Työllisyys ei enää kasva, ja hintojen nousu
hillitsee kuluttamista. Elinkustannusten noususta kärsivät eniten sellaiset kotitaloudet,
joilla on vain vähän säästöjä. Suuren taloudellisen epävarmuuden vuoksi yritykset ovat
varovaisia investointipäätöksissään. Myös asuntorakentaminen vähenee lähivuosina.

Kuvio 1.

Ennusteen mukaan taantuma jää kuitenkin lievemmäksi kuin koronapandemian
aiheuttama talouden äkkipysähdys vuonna 2020. Energian hintojen nousu pysähtyy jo
ensi vuonna, kun energiantuontia Venäjältä saadaan korvattua muista lähteistä. Raaka-
aine- ja komponenttipula hellittää, ja kansainvälisen rahtiliikenteen häiriöt helpottuvat
edelleen. Vuonna 2024 talous alkaa jälleen kasvaa.

Euroopan keskuspankki on nostanut korkoja syksyn aikana. Siksi lainojen hoitaminen
vie aikaisempaa suuremman osan sellaisten kotitalouksien tuloista, joilla on velkaa.
Korkojen nousu auttaa kuitenkin hidastamaan inflaatiota, ja vuosina 2024–2025
hintojen nousuvauhti jää enää kahden prosentin tuntumaan. Samalla kotitalouksien
ostovoima kohenee ja taloudellinen epävarmuus väistyy. Se antaa vauhtia sekä
kulutukselle että talouden elpymiselle.

Valtion ja kuntien menot ovat tuloja suuremmat kaikkina ennustevuosina, ja tätä
julkisen talouden vajetta paikataan velkaa ottamalla. Valtiolle koituu lähivuosina
ylimääräisiä menoja, kun huoltovarmuutta ja kotimaista turvallisuutta vahvistetaan ja
puolustusvoimat ostavat uusia hävittäjiä. Väestön ikääntymisen vuoksi hoivamenot
kasvavat vielä pitkään.

Koronapandemia ja Euroopassa puhjennut sota ovat osoittaneet, että kriiseistä koituu
julkiselle taloudelle ylimääräisiä menoja. Niitä varten taloudessa täytyy olla
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liikkumavaraa. Sitä ei synny, ellei julkisia menoja soviteta normaaliaikoina tulojen
mukaisiksi. Valtion ja kuntien tuloja ja menoja onkin arvioitava laaja-alaisesti uudelleen.

SIIRRY LUKEMAAN KOKO ARTIKKELI
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SUOMEN TALOUDEN ENNUSTE

Suomen talous luisuu taantumaan
Tänään – Ennuste – Suomen talous

Suomen talous kasvaa 1,9 % vuonna 2022 hyvän alkuvuoden ansiosta. Nopea inflaatio onSuomen talous kasvaa 1,9 % vuonna 2022 hyvän alkuvuoden ansiosta. Nopea inflaatio on
kuitenkin syönyt kotitalouksien ostovoimaa, ja kuluttajien luottamus on vajonnutkuitenkin syönyt kotitalouksien ostovoimaa, ja kuluttajien luottamus on vajonnut
erittäin alhaiseksi. Venäjän aloittaman sodan kärjistämän energiakriisin jaerittäin alhaiseksi. Venäjän aloittaman sodan kärjistämän energiakriisin ja
elinkustannusten nopean nousun seurauksena talous on ajautumassa lieväänelinkustannusten nopean nousun seurauksena talous on ajautumassa lievään
taantumaan vuonna 2023 ja BKT supistuu 0,5 %. Taantuma jää kuitenkin melkotaantumaan vuonna 2023 ja BKT supistuu 0,5 %. Taantuma jää kuitenkin melko
lyhytkestoiseksi. Kasvu elpyy 1,1 prosenttiin vuonna 2024, kun talouden vastatuuletlyhytkestoiseksi. Kasvu elpyy 1,1 prosenttiin vuonna 2024, kun talouden vastatuulet
laantuvat. Vuonna 2025 talouden kasvu on 1,5 %.laantuvat. Vuonna 2025 talouden kasvu on 1,5 %.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energiakriisi, nopea inflaatio ja sen seurauksena
nousevat korot heikentävät kansainvälistä taloutta. Sota ja energiakriisi haittaavat
etenkin Euroopan talouden kasvua. Talouskasvun tuntuva heikentyminen Suomen
tärkeimmillä vientimarkkinoilla vaimentaa Suomen viennin kasvua.

Talouskasvun pysähtyminen ja yritysten heikentyneet työllisyysodotukset kääntävät
myös työmarkkinoiden suhdanteen. Työllisyyden kasvu hidastuu, ja työttömyysaste
nousee väliaikaisesti. Samalla työvoimapula hieman helpottaa suhdanneherkillä
toimialoilla. Työllisyys pysyy kuitenkin hyvänä, koska taantuma jää lyhytaikaiseksi ja
monilla aloilla työvoimapula on rakenteellista.

Inflaatio on kiihtynyt edelleen vuonna 2022. Energian sekä raaka-aineiden hinnat ovat
kallistuneet ja tarjontaketjujen häiriöt pitkittyneet, minkä seurauksena kuluttajahinnat
ovat nousseet laaja-alaisesti. Raakaöljyn ja raaka-aineiden hintojen lasku hidastaa
kuluttajahintojen nousua, mutta toisaalta kallistunut sähkö ylläpitää hintapaineita
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etenkin tulevina talvikuukausina. Osa kertyneistä kustannuspaineista välittyy vielä
viipeellä ruoan, kulutustavaroiden ja palveluiden hintoihin. Inflaatio hidastuu 5
prosenttiin vuonna 2023, kun tuotannon pullonkaulat lievenevät, rahapolitiikan
kiristyminen alkaa vaikuttaa ja kotimainen kysyntä heikkenee.

Yksityisen kulutuksen määrä pienenee vuonna 2023 ostovoiman heikon kehityksen
vuoksi. Nimellisansiot ovat nousseet selvästi vähemmän kuin inflaatio kiihtynyt, joten
reaaliansiot poikkeuksellisesti pienenevät tänä vuonna. Nopean inflaation vuoksi
Euroopan keskuspankki on nostanut korkoja, mikä jarruttaa yksityistä kulutusta. Osa
kotitalouksista pystyy kuitenkin turvautumaan korona-aikana kertyneisiin säästöihin.
Käytettävissä olevat nimellistulot kehittyvät suotuisasti vakaana pysyvän työllisyyden ja
ansioiden nousun ansiosta. Ostovoima – ja sen myötä yksityinen kulutus – alkaa
hiljalleen elpyä, kun inflaatio hidastuu ensi vuodesta alkaen.

Suhdannetilanteen heikkeneminen, taloudellisten näkymien epävarmuus sekä
kohonneet rahoituskustannukset alkavat näkyä myös yksityisissä investoinneissa, jotka
supistuvat vuonna 2023. Asuinrakentaminen heikkenee selvästi. Sekä kotitalouksien että
asuntosijoittajien lainanottohalut ovat vähäisiä. Samalla rakennuskustannusten nopea
nousu hidastaa rakennushankkeiden käynnistämistä.

Julkinen talous pysyy alijäämäisenä. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa BKT:hen
kohenee vielä vuonna 2022. Vuodesta 2023 alkaen julkiset menot kasvavat tuloja
nopeammin, ja alijäämä suhteessa BKT:hen syvenee jälleen. Julkinen velkasuhde
pienenee aavistuksen sekä vuonna 2022 että 2023, koska BKT:n nimellinen kasvu on
yleisen hintojen nousun takia nopeampaa kuin julkisten menojen kasvu. Velkasuhde
kasvaa huomattavasti jälleen vuodesta 2024 alkaen ja päätyy lähelle 75:tä prosenttia
vuoden 2025 lopulla.

Ennusteen riskit ovat painottuneet ennustettua heikomman kehityksen suuntaan.
Kehitys Suomen vientimarkkinoilla on edelleen epävakaata Ukrainassa käytävän sodan
vuoksi. Kotimaassa ennakoitua pitkäkestoisempi nopean inflaation jakso voi leikata
kuluttajien ostovoimaa ja yksityistä kulutusta ennustettua enemmän ja pitempään, mikä
tekisi taantumasta odotettua syvemmän.
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Taulukko 1. Ennusteen keskeiset tulemat (1/2)

Prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e

Bruttokansantuote -2,2 3,0 1,9 -0,5 1,1 1,5

Yksityinen kulutus -4,0 3,7 2,4 -1,3 0,4 1,1

Julkinen kulutus 0,3 2,9 2,7 0,7 0,6 0,5

Kiinteät investoinnit -0,9 1,5 5,1 -1,2 0,4 4,2

Yksityiset kiinteät investoinnit -3,2 4,7 4,7 -2,0 -0,1 1,7

Julkiset kiinteät investoinnit 9,5 -11,5 7,2 2,4 2,5 14,7

Vienti -7,8 5,4 1,7 1,8 2,8 3,1

Tuonti -6,2 6,0 8,6 -1,0 1,3 3,8

Kysyntäerien vaikutus kasvuun

Kotimainen kysyntä -2,3 2,9 3,1 -0,8 0,4 1,6

Nettovienti -0,7 -0,2 -2,7 1,3 0,7 -0,3

Varastojen muutos ja

tilastovirhe 0,7 0,3 1,5 -1,0 0,0 0,1

Säästämisaste, kotitaloudet, % 4,7 2,0 -1,2 0,3 0,4 0,3

Vaihtotase, % BKT:stä 0,7 0,6 -3,7 -0,8 0,4 -0,2
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Ennusteen keskeiset tulemat (2/2)

2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e

Työmarkkinat

Tehdyt työtunnit -2,5 3,2 1,0 -0,5 0,7 0,6

Työlliset -2,0 2,6 2,6 -0,2 0,3 0,3

Työttömyysaste, % 7,8 7,6 6,9 7,4 7,2 7,1

Yksikkötyökustannukset 0,7 2,5 4,4 5,8 2,9 2,0

Palkansaajakorvaukset

työntekijää kohden 0,4 2,9 3,7 5,5 3,8 3,2

Tuottavuus -0,2 0,4 -0,7 -0,3 0,9 1,1

Bruttokansantuote,

hintaindeksi 1,5 2,5 5,8 4,8 2,4 1,8

Yksityinen kulutus,

hintaindeksi 0,5 1,7 5,5 5,1 1,8 1,9

Yhdenmukaistettu

kuluttajahintaindeksi 0,4 2,1 7,2 5,0 1,6 1,7

Pl. Energia 0,8 1,3 4,7 4,4 2,3 2,1

Energia -5,0 9,7 31,6 9,6 -3,9 -2,2

Julkinen talous, % suhteessa BKT:hen

Julkisyhteisöjen rahoitusasema -5,5 -2,7 -0,9 -1,8 -2,0 -2,6

Julkinen EDP-velka 74,8 72,4 72,2 71,9 73,2 74,9

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.

Toimintaympäristö: oletukset ja rahoitusmarkkinat

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energiakriisi, kiihtynyt inflaatio ja nousevat korot
heikentävät kansainvälistä taloutta. Maailmantalouden kasvu kuitenkin jatkuu ja
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pidemmällä aikavälillä myös vahvistuu. Epävarmuus tulevasta kehityksestä on edelleen
suurta, kun erityisesti sota Euroopassa ja energiakriisin epävarma eteneminen
sumentavat talousnäkymiä. Ennuste perustuu 30.11.2022 käytettävissä olleisiin tietoihin.

Maailmantalouden kasvu hidastuu

Kansainvälisen talouden vire vaimenee loppuvuonna, kun erityisesti kehittyneiden
talouksien kasvu hiipuu lisääntyneen epävarmuuden, energiakriisin, kiihtyneen
inflaation ja markkinakorkojen nousun seurauksena. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa
heikentää etenkin Euroopan talouden kasvua.

Maailmankaupan kasvu hidastuu selvästi vuonna 2023 (taulukko 2). Samalla
maailmankauppaa häirinneiden tarjontaketjuongelmien helpottuminen kuitenkin
jatkuu. Tätä edesauttaa myös kansainvälisen kysynnän väheneminen. Heikon
alkuvuoden jälkeen maailmankaupan odotetaan piristyvän vuoden 2023 loppua kohti,
joten Suomen vientimarkkinoiden kysyntä vilkastunee vuosina 2024 ja 2025 (kuvio 1,
taulukko 2). Vaikka maailmantalous vahvistuu vuotta 2024 kohti mentäessä, on riskejä
heikomman kehityksen suuntaan edelleen runsaasti.

Kuvio 1.

Kallistunut energia nostaa tuotanto- ja tuontihintoja maailmalla ja kiihdyttää inflaatiota.
Euron heikentynyt valuuttakurssi dollariin nähden nostaa lisäksi tuontihyödykkeiden
euromääräisiä hintoja. Energian hintojen oletetaan vähitellen laskevan
markkinaodotusten mukaisesti (taulukko 2). Muiden raaka-aineiden hinnat pysyvät
lähellä nykytasojaan. Ennusteessa oletetaan, että öljyn tuonti Venäjältä loppuu, mutta
kaasun tulo jatkuu ja osa menetetystä venäläisestä kaasusta saadaan korvattua muista

lähteistä.[1]

1. Vaihtoehtoislaskelmassa "Kotitalouksien kulutus voi olla kovillaenergiakriisissä" arvioidaan tilannetta, jossa

energiakriisi kärjistyy ja talvisää on lähivuosina tavanomaista kylmempi.
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Talouskasvu heikkenee tuntuvasti Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla, mikä
vaimentaa Suomen viennin ja talouden kasvua. Niin euroalueen kuin Yhdysvaltojen
kasvunäkymät ovat aiemmin arvioitua heikommat. Lisäksi Kiinan taloutta rasittavat
kiinteistömarkkinoiden ongelmat ja koronapandemian jatkuminen. Myös Venäjän-
kaupan väheneminen hidastaa Suomen vientikysyntää.

Euroalueen talouden kasvu heikkenee sodan kärjistämän energiakriisin vuoksi, ja

euroalueen talous vaipuu lievään taantumaan vuodenvaihteessa.[2] Kasvua heikentävät
energiakriisin ja kiihtyneen inflaation lisäksi esimerkiksi kohonnut epävarmuus,
kiristyneet rahoitusolot ja maailmantalouden viileneminen. Lisäksi pandemiahuolten
hälvenemisen vauhdittama palveluiden myötätuuli on laantumassa. Pidemmällä
aikavälillä talouskasvu piristyy muun muassa epävarmuuden hälvenemisen,
reaalipalkkojen paranemisen ja tarjontaketjuhäiriöiden poistumisen myötä.

Euroalueen laaja-alaistuneen inflaation ennakoidaan maltillistuvan vähitellen ensi
vuodesta alkaen ja päätyvän reiluun 2 prosenttiin vuonna 2025. Inflaatio hidastuu
esimerkiksi markkinaodotusten mukaisen energian hintojen laskun, EKP:n
rahapolitiikan normalisoitumisen ja globaalien pullonkaulojen helpottumisen
seurauksena. Euroalueen pohjainflaation eli energian ja ruoan hintojen vaihtelusta
puhdistetun inflaation ennustetaan myös hidastuvan, mutta muun muassa voimakas
palkkakasvu pitää pohjainflaation reilussa kahdessa prosentissa vielä vuonna 2025.

Korkojen nousu kiristää rahoitusoloja

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti joulukuussa nostaa ohjauskorkoja 50

korkopisteellä.[3] Perusrahoitusoperaatioiden korko on nyt 2,50 %, maksuvalmiusluoton
korko 2,75 % ja talletuskorko 2,00 %. Korkojen on edelleen noustava
merkittävästi tasolle, joka on riittävän rajoittava, jotta inflaatio palaa ajan myötä kahden
prosentin keskipitkän aikavälin tavoitteeseen. EKP:n neuvosto päätti myös, että
maaliskuusta 2023 alkaen, osto-ohjelman (APP) omaisuuserien erääntyessä takaisin
maksettavaa pääomaa ei enää kokonaisuudessa sijoiteta uudelleen, eli sijoitusten määrän
annetaan vähitellen pienentyä.

Korkojen nousu on ollut vuoden 2022 toisella puoliskolla ripeää. Markkinakorkojen
noustessa myös uusien asuntolainojen ja yrityslainasopimusten keskikorot ovat
Suomessa alkaneet jyrkästi nousta (kuvio 2). Rahoitusmarkkinoilla lyhyiden korkojen
odotetaan nousevan euroalueella noin 3 prosenttiin vuonna 2023 (taulukko 2).
Markkinaodotusten mukaan korot kuitenkin laskevat hieman vuoteen 2024 mennessä,
kun inflaatiopaineet hellittävät.

Pankkien luotonannon seurantakyselyn perusteella vastaajapankkien luottopolitiikka tai
lainaehdot eivät ole laaja-alaisesti kiristyneet vuonna 2022. Elinkeinoelämän
keskusliiton lokakuussa julkaiseman suhdannebarometrin mukaan yritysten
rahoitusvaikeudet ovat monella alalla hieman lisääntyneet, mutta riittämätön kysyntä,
ammattityövoiman puute sekä materiaali- ja kapasiteettipula ovat edelleen selvästi
suurempia tuotannon tai myynnin kasvun esteitä.

2. Euroalueen ennusteeseen voi tutustua tarkemmin EKP:n verkkosivuilla.

3. EKP:n ajankohtaisista rahapoliittisista päätöksistä voi lukea tarkemmin EKP:n verkkosivuilta.
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Kuvio 2.
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Taulukko 2. Ennusteen oletukset

Volyymin prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

Euroalueen bruttokansantuote 5,2 3,4 0,5 1,9 1,8

Maailman bruttokansantuote (pl.

euroalue)
6,4 3,3 2,6 3,1 3,3

Maailmankauppa (pl. euroalue)* 12,6 5,6 1,9 3,3 3,3

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

Suomen vientimarkkinat**,

prosenttimuutos
10,4 5,6 1,7 3,1 3,3

Öljyn hinta, Yhdysvaltain dollari /

barreli
71,1 104,6 86,4 79,7 76,0

Suomen kilpailijamaiden vientihinnat

euroina, prosenttimuutos
9,9 16,9 2,9 0,8 0,9

Euribor, 3 kk, % -0,5 0,4 2,9 2,7 2,5

Suomen nimellinen efektiivinen

valuuttakurssi***
109,4 106,5 106,8 106,8 106,8

Euron arvo Yhdysvaltain dollareina 1,18 1,05 1,03 1,03 1,03

*Laskettu tuonnin painotettuna keskiarvona.

**Suomen vientimarkkinoiden kasvu on tuonnin kasvu Suomen viennin kohdemaissa keskimäärin niiden

vientiosuuksilla painotettuna.

***Laaja nimellinen efektiivinen valuuttakurssi, 2015 = 100. Valuuttakurssi vahvistuu, kun indeksi nousee.

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.

Kysyntä ja julkinen talous

Talous on ajautumassa Ukrainan sodan kärjistämän energiakriisin ja elinkustannusten
nopean nousun seurauksena taantumaan vuonna 2023 (kuvio 3 ). Talouskasvun
heikkous on laaja-alaista. Nopea inflaatio on syönyt ostovoimaa, ja kuluttajien luottamus
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on notkahtanut erittäin alhaiseksi. Epävarmuus painaa yksityisen kulutuksen lisäksi
investointikysyntää. Suomen vientimarkkinoiden heikosta kehityksestä huolimatta
nettovienti kuitenkin tukee kasvua. Taantuma jää kuitenkin lyhytkestoiseksi, ja talous
alkaa hitaasti kasvaa jo vuonna 2024, kun energiakriisi helpottaa ja epävarmuus väistyy.
Julkinen talous säilyy alijäämäisenä koko ennustejakson.

Kuvio 3.

Heikkenevä ostovoima hidastaa kulutuksen kasvua

Työllisyyden paraneminen ja ansiotason nousu kasvattavat kotitalouksien tuloja vuonna
2022, mutta nopea inflaatio syö ostovoiman kasvun (kuvio 4). Samalla kuluttajien
luottamus on heikentynyt erittäin alhaiseksi. Yksityistä kulutusta kuitenkin kannattelee
palveluiden kysyntä, joka virkistyi pandemiahuolien hälvenemisen ja rajoitusten
väistymisen myötä.
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Kuvio 4.

Ansiotaso kasvaa vuonna 2023 nopeammin kuin tänä vuonna, mutta inflaatio syö
edelleen suurimman osan kotitalouksien tulojen kasvusta.

Työllisyyden paraneminenkaan ei enää tue ostovoimaa, sillä hidastuvan talouskasvun
vuoksi työllisyyden vahvistuminen pysähtyy. Yksityistä kulutusta painaa heikon
tulokehityksen lisäksi talouden yleinen epävarmuus, kunnes suhdannenäkymät alkavat
kirkastua ennustejakson lopulla.

Ostovoiman heikon kehityksen vuoksi yksityisen kulutuksen määrä alkaa laskea vuonna
2023 (kuvio 4). Nopean inflaation vuoksi Euroopan keskuspankki on nostanut korkoja,
mikä jarruttaa yksityistä kulutusta edelleen. Monilla kotitalouksilla entistä suurempi osa

tuloista kuluu asuntolainojen hoitamiseen.[4]

Kotitalouksien säästämisaste kääntyi pandemia-aikana positiiviseksi, ja ne kerryttivät yli
6 mrd. euroa ylimääräisiä säästöjä vuosina 2020 ja 2021. Ostovoiman heikon kehityksen
vuoksi kotitaloudet joutuvat tänä vuonna turvautumaan säästöihinsä ja säästämisaste on
negatiivinen. Samalla inflaatio ja varallisuusarvojen lasku ovat nakertaneet
kotitalouksien varallisuuden arvoa. Kotitalouksilla on silti jäljellä rahoitusvarallisuutta
puskuriksi taantumaa ja kuluttajahintojen nousua vastaan. Ensi vuodesta alkaen
säästämisaste on jälleen lievästi positiivinen, sillä käytettävissä olevat nimellistulot
kehittyvät suotuisasti vakaana pysyvän työllisyyden ja hyvän ansiokehityksen ansiosta.

Vuosina 2024 ja 2025 inflaatio jää selvästi nykyistä hitaammaksi. Inflaation hidastuessa
kuluttajien ostovoima alkaa taas kasvaa ja luottamus palautua. Yksityinen kulutus alkaa
vuosina 2024–2025 uudelleen kasvaa suunnilleen samaa vauhtia ostovoiman kasvun
kanssa.

4. Korkojen nousun vaikutusta yksityiseen kulutukseen käsitellään tarkemmin vaihtoehtoislaskelmassa

"Kotitalouksien kulutus voi olla kovilla energiakriisissä".
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Investoinnit hiipuvat

Alkuvuoden hyvä talouskasvu siivittää yksityisiä investointeja vielä vuonna 2022, vaikka
sota Ukrainassa ja sen seurauksena pahentunut energiakriisi aiheuttavatkin
epävarmuutta (kuvio 5). Tuotannollisten investointien lisäksi asuinrakentaminen jatkuu
tänä vuonna vilkkaana.

Suhdannetilanteen heikkeneminen ja epävarmuus jarruttavat tuotannollisia
investointeja, ja vuonna 2023 ne supistuvat kuluvasta vuodesta jonkin verran.
Suhdannetilanteen heikkenemisen lisäksi investointeja painaa yrityslainojen korkojen
nousu.

Investointien supistuminen jää silti väliaikaiseksi. Kun suhdannetilanne kirkastuu ja
yritysten epävarmuus alkaa vähitellen väistyä, tuotannolliset investoinnit alkavat elpyä
vuonna 2024 ja vilkastuvat siitä edelleen vuonna 2025. Lähivuosina yritysten
investointeja tukee myös vihreä siirtymä, joka saa uutta potkua energiakriisistä.

Kuvio 5.

Asuinrakentaminen on ollut poikkeuksellisen vauhdikasta ja asuntojen kysyntä vilkasta
jo usean vuoden ajan. Uusia asuntoja on alettu rakentaa viime vuoden tapaan myös
kuluvana vuonna ennätyksellisen paljon, mikä kasvattaa asuinrakentamisen
investointeja reippaasti vuonna 2022.

Nopea inflaatio, sitä seurannut rahapolitiikan kiristyminen sekä ostovoiman
supistuminen ovat vaimentaneet kuluttajien ja asuntosijoittajien kiinnostusta asuntojen
hankkimiseen. Asuntojen kysynnän arvioidaan heikkenevän selvästi, kun asuntolainojen
korot ovat nousseet ja kotitalouksien halukkuus lainanottoon on vähentynyt. Myös
poikkeuksellisen nopea rakennuskustannusten sekä rakennuttajien
rahoituskustannusten nousu hidastaa uusien hankkeiden käynnistämistä lähivuosina.
Uusien asuntojen rakennusluvat ovat vähentyneet tuntuvasti, mikä näkyy
asuinrakennusinvestointien supistumisena vuosina 2023 ja 2024. Asuinrakentamisen
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määrä on ollut poikkeuksellisen suurta, ja nyt se alkaa palautua kohti normaalia pitkän
aikavälin tasoa.

Asuinrakentamisen investoinnit alkavat uudelleen vilkastua vuonna 2025. Inflaation
hidastuminen, hyvänä pysyvä työllisyys ja käytettävissä olevien tulojen kasvu lisäävät
asuntojen kysyntää. Lisäksi epävarmuus taloudessa vähitellen hälvenee. Viime vuosien
kaltaista asuinrakentamisen määrää ei kuitenkaan saavuteta.

Viennin kasvun hidastuminen lyhytaikaista

Kasvun hidastuminen tai jopa taantuman uhka Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla
hidastaa Suomen viennin kasvua vuonna 2022. Suomen viennin kasvu on hidastunut
myös sen vuoksi, että Venäjän-viennin romahdus leikkaa vientiä. Viennin kasvu jääkin
selvästi jälkeen Suomen ulkoisen kysynnän kasvusta tänä vuonna (kuvio 6). Suomen
Venäjän-viennin korvaaminen muilla markkinoilla vie aikansa, sillä yritykset eivät pysty
välittömästi korvaamaan menetettyjä markkinaosuuksia.

Kuvio 6.

Viennin kasvu kiihtyy vain hieman vuonna 2023, ja vienti kasvaa likimain Suomen
ulkoisen kysynnän vauhdissa. Viennin kasvua tukee lähivuosina etenkin se, että
epävarmuus euroalueella ja muilla Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla vähitellen väistyy
ja energiakriisi helpottuu. Vienti kasvaa likimain samaa vauhtia kuin Suomen
tärkeimmillä vientimarkkinoilla myös vuosina 2024 ja 2025. Venäjän-viennin
romahduksen aiheuttama Suomen viennin notkahdus jää väliaikaiseksi, kun
vientiyritykset löytävät uusia vientimarkkinoita. Lisäksi viennin kasvua tukevat
ennustejaksolla mm. suuret alustoimitukset.

Tuonti on kasvanut poikkeuksellisen nopeasti vuonna 2022 ja ylittänyt selvästi viennin
kasvun, jolloin nettovienti on jäänyt heikoksi. Tuonti kuitenkin vähenee vuonna 2023,
kun erityisesti yksityiset investoinnit ja yksityinen kulutus supistuvat. Sen kasvu kiihtyy
ennustejakson loppupuolella. Tuonti kasvaa vuosina 2023–2025 keskimäärin hitaammin
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kuin vienti, jolloin nettovienti tukee talouden kasvua. Tuontia kasvattavat vuonna 2025
yksityisen kysynnän vilkastumisen lisäksi julkiset investoinnit puolustusvälineisiin.

Vaihtotaseen alijäämä kasvaa ennätyksellisen suureksi, noin 3,5 prosenttiin BKT:stä
vuonna 2022 (kuvio 7). Vastaavan suuruista alijäämää saa hakea aina vuosituhannen
vaihteesta asti. Tätä selittävät useat samanaikaiset tekijät. Palvelutuonnin kasvu on ollut
palveluviennin kasvua nopeampaa mm. matkustamisen rajoitusten poistuttua, mikä on
heikentänyt matkustustasetta. Myös tavaroiden tuonti on ollut runsasta, mikä puolestaan
on heikentänyt kauppatasetta. Yritykset ovat maksaneet poikkeuksellisen paljon
pääomakorvauksia ulkomaille, mikä näkyy selvästi heikentyneenä ensitulon taseena.
Myös tulonsiirtoja on maksettu ulkomaille nettomääräisesti enemmän.

Kuvio 7.

Vaihtotaseen alijäämä kuitenkin sulaa vähitellen pois, kun nettovienti lisääntyy ja
vahvistaa kauppatasetta. Vaihtotase kääntyy lievästi ylijäämäiseksi vuonna 2024 viennin
vahvistumisen myötä. Se pysyy likimain tasapainossa myös ennustejakson lopulla,
vaikka nettovienti hieman supistuu tuonnin kasvun takia.

Julkisen talouden koheneminen jää väliaikaiseksi

Päätösperäiset menolisäykset, kiivas inflaatio ja kasvavat korkomenot syventävät
julkisen talouden alijäämää hetkellisen kohentumisen jälkeen. Alijäämä suhteessa
BKT:hen supistuu lähelle −1:tä prosenttia vuonna 2022 (kuvio 8). Julkisten menojen
kasvu ylittää tulojen kasvun vuodesta 2023 alkaen, ja alijäämä suhteessa BKT:hen
syvenee vuosina 2023–2024 noin −2 prosenttiin. Vuodesta 2025 alkaen julkisia
investointeja kasvattaa puolustusvoimien hävittäjähankinta, joka syventää alijäämää
entisestään.
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Kuvio 8.

Julkisyhteisöjen saamat tulot kasvavat edelleen nopeasti vuonna 2022. Palkkasumman ja
yksityisen kulutuksen kasvu lisää vero- ja sosiaaliturvamaksutuloja. Julkisten tulojen
kasvu hidastuu vuodesta 2023 alkaen, mutta jarrutus ei ole voimakas, sillä työllisyys ja
tulokehitys pysyvät melko vakaina.

Valtionhallinnon koronapandemiaan liittyvät menot ovat vähentyneet, mutta tilalle on
tullut varautumiseen ja huoltovarmuuteen liittyviä uusia menolisäyksiä. Vuodesta 2013
alkaen pienentyneet valtionvelan korkomenot alkavat kasvaa vuonna 2022, ja ne
rasittavat ennustevuosina yhä enemmän valtiontaloutta.

Paikallishallinnon tuottamien hyvinvointipalvelujen kustannuksia lisäävät kallistuvat
välituotteet sekä kunta- ja hyvinvointialojen merkittävät palkankorotukset. Julkiset
investoinnit elpyvät, kun hyvinvointialueet pääsevät aloittamaan toimintansa, mutta
rajusti nousseet rakentamisen kustannukset toisaalta hillitsevät osaltaan uusien
projektien aloituksia.

Indeksiin sidottujen sosiaalietuuksien maksatus kasvaa hyvin voimakkaasti erityisesti
vuonna 2023 kiivaan kuluttajahintainflaation myötä. Vuonna 2022 työeläkelaitosten
ylijäämää vahvistaa vielä omaisuustulojen kasvu, mutta etuusmenojen kasvu heikentää
väliaikaisesti niiden rahoitusasemaa 2023 alkaen.

Julkinen velka suhteessa BKT:hen supistuu aavistuksen sekä vuonna 2022 että 2023,
kun nimellisen BKT:n kasvu on nopeampaa kuin julkisen alijäämän kasvu (kuvio 9).
Velkasuhde kasvaa jälleen vuodesta 2024 alkaen, ja se päätyy lähelle 75:tä prosenttia
vuoden 2025 lopulla. Velkaa kasvattavat muiden menolisäysten ohella puolustusvoimien
hankinnat sekä valtion tekemät pääomasijoitukset.
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Kuvio 9.

Tarjonta ja suhdannetilanne

Korkeasuhdanne hellittää, ja vuonna 2023 talous on lievässä taantumassa. Kasvu
hidastuu alle talouden kasvupotentiaalin, ja tuotannolliset resurssit ovat lievästi vajaalla
käytöllä. Vuonna 2025 talous lähestyy tasapainoisempaa tilaa. Työmarkkinoiden
suhdannehuippu on ohitettu, kun sodan ja hintojen nousun vaikutukset talouteen
välittyvät työmarkkinoille. Työllisyys säilyy hyvällä tasolla läpi ennustejakson, mutta
työllisyyden kasvu hidastuu ja työttömyysaste nousee väliaikaisesti. Samalla
työvoimapula helpottaa suhdanneherkillä toimialoilla hieman.

Työllisyys notkahtaa väliaikaisesti

Toistaiseksi jatkunut työmarkkinoiden myönteinen kehitys on tasoittumassa. Työllisyys
pysyy kuitenkin hyvänä. Työllisyysaste notkahtaa BKT:n tavoin vain väliaikaisesti
vuonna 2023, alkaa sen jälkeen nousta ja päätyy 74,1 prosenttiin vuonna 2025. Työllisiä
on vuonna 2025 noin 13 000 enemmän kuin vuonna 2022 keskimäärin. Vuonna 2023
työttömyysaste nousee reilut puoli prosenttiyksikköä tämänvuotista korkeammaksi,
mutta alenee jälleen tulevina vuosina (kuvio 10).
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Kuvio 10.

Pandemian jälkeinen työmarkkinakehitys oli vahvaa vielä vuoden 2022 alkupuoliskolla,
mikä johtui työvoimaintensiivisten palveluiden palautuneesta kysynnästä
pandemiarajoitusten jälkeen. Työllisyysaste on noussut ennätyksellisen korkeaksi, ja
työttömyysaste on laskenut hieman alle rakenteellisen tasonsa. Samaan aikaan
työnantajilla on kuitenkin vaikeuksia palkata ammattitaitoista työvoimaa ja avoimien
työpaikkojen määrä suhteessa työttömiin työnhakijoihin on kasvanut (kuvio 11).
Työmarkkinoiden kireydestä huolimatta työllisyys kasvoi edelleen vuoden 2022
ensimmäisen puolikkaan aikana. Työttömyys on vähentynyt, mutta vähemmän kuin
työllisyys on parantunut. Työmarkkinoille osallistumisen aste on noussut merkittävän
suureksi.

Nyt työmarkkinoiden suhdannehuippu on ohitettu. Työllisyysasteen nousu pysähtyy
tilapäisesti, ja työttömyysaste nousee jonkin verran ennusjakson alkupuolella. Kaikilla
päätoimialoilla heikentyneet työllisyysodotukset viittaavat työmarkkinoiden
viilentymiseen. Toisin kuin pandemian aikana, lomautukset eivät ole toistaiseksi
lisääntyneet, vaan viilenevä työmarkkinatilanne on näkynyt työttömyyden kasvuna. Ensi
vuonna työllisyyskasvua hidastaa yksityisen kulutuksen lasku, kun mm. palveluihin
kohdistuva kysyntä hiipuu ja ostovoima on heikkoa. Samalla lomautusten määrä voi
lisääntyä.
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Kuvio 11.

Työvoimapula ja kireät työmarkkinat johtuvat sekä suhdanneluonteisista että
rakenteellisista tekijöistä. Työmarkkinoiden kireys hellittää hieman talouden
viilentyessä, mikä lieventää työvoimapulaa suhdanneherkillä toimialoilla. Työvoimapula
on kuitenkin myös pidemmän aikavälin rakenteellinen ongelma Suomessa.
Rakenteellinen työvoimapula monilla ei-syklisillä aloilla – esimerkiksi terveyden- ja
vanhustenhoidossa – johtuu osin Suomen vanhenevasta väestöstä, joten sen voidaan
odottaa jarruttavan työllisyyden kasvua yli suhdanteiden. Nopea osallistumisasteen
nousu on helpottanut työvoimapulaa jossain määrin. Koska osallistumisaste on jo
ennätyksellisen korkea ja sen nousu hidastuu ennustejaksolla, ei sen voida odottaa
jatkossa helpottavan työmarkkinoiden kireyttä ja ruokkivan työllisyyskasvua
merkittävästi ilman uusia rakenteellisia toimia.

Suomen talous lievään taantumaan

Suomen talous oli julkista taloutta lukuun ottamatta pitkälti toipunut koronapandemian
aiheuttamasta syvästä taantumasta, kun seuraava kriisi jo yllätti. Vuoden 2022 kasvu on

hyvän alkuvuoden ansiosta ripeää ja tuotantokuilu jää positiiviseksi.[5] Venäjän
hyökkäyssodan aiheuttama kriisi ja sen myötä entisestään kallistuneet energian hinnat
ovat muuttaneet lähivuosien suhdannearviota aiempaa heikommaksi. Nykyisen arvion
mukaan Suomen talous ajautuu taantumaan vuonna 2023 ja talouskasvu hidastuu alle
kasvumahdollisuuksien. Tuotantokuilu on siksi negatiivinen (kuvio 12). Vuonna 2025
talous lähestyy tasapainoisempaa tilaa, jossa tuotantokuilu on likimain neutraali ja kasvu

potentiaalin tuntumassa.[6]

5. BKT:n ja potentiaalisen tuotannon eroa kutsutaan tuotantokuiluksi, ja se yleensä ilmaistaan prosentteina

potentiaalisen tuotannon tasosta. Talousteorian mukaan positiivista tuotantokuilua ei voida ylläpitää ilman

palkkojen ja hintojen inflaatiopaineita.

6. Potentiaalinen tuotanto kuvaa BKT:n määrää, kun talouden kaikki tuotannontekijät ovat normaalikäytössä.
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Sota heikentää talouskehitystä sekä kysynnän että tarjonnan kautta. Yhtäältä sodan
aiheuttama epävarmuus heikentää kotimaista kysyntää ja supistaa Suomen
vientimarkkinoita. Toisaalta sota pahentaa globaaleja tarjontahäiriöitä ja nostaa
energian ja muiden raaka-aineiden hintoja. Tarjontahäiriöiden ja epävarmuuden
kuitenkin odotetaan asteittain helpottavan.

Kuvio 12.

Suomen potentiaalisen tuotannon kasvu oli toipumassa koronakriisin aikaisesta
notkahduksesta, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan (kuvio 13). Potentiaalisen tuotannon
kasvu on ennustejaksolla edelleen hidasta, sillä esimerkiksi investointien ja siten myös
pääomakannan kehitys on aiemmin ennustettua heikompaa. Sodan ja korkeana säilyvän
energian hinnan odotetaan hidastavan talouden kasvumahdollisuuksia lähivuosina.
BKT:n arvioidaan kasvavan tämän pidemmän aikavälin kasvupotentiaalinsa tuntumassa
ennustejakson lopulla.

Suuri rakenteellinen työttömyys heikentää työpanoksen merkitystä tuotannossa

ennustejaksolla.[7] Lisäksi työpanoksen tarjonnan kasvua rajoittaa se, että
15–74-vuotiaan väestön määrä on alkanut vähentyä. Toisaalta talouden vastatuulista
huolimatta hyvänä pysyvä osallistumisaste kannattelee työpanosta ja potentiaalista
tuotantoa.

Pääomakanta kasvaa hitaasti ja tukee näin osaltaan potentiaalisen tuotannon kasvua.
Kokonaistuottavuuden kasvu jää tilapäisesti vaimeaksi resurssien uudelleen
kohdentumisen ja tarjontahäiriöiden vuoksi. Globaalit jännitteet ja tarjontahäiriöt
aiheuttavat osalle yrityksistä tarvetta etsiä uusia alihankkijoita, järjestää uudelleen
tuotantoketjuja ja myös varmistaa energian häiriötön saatavuus. Erityisesti kriiseissä
talouden rakenteellisilla jäykkyyksillä ja kitkoilla on suuri merkitys sille, kuinka

7. Arvio NAIRUsta (Non-accelerating inflation rate of unemployment) on 7 ½ prosentin tuntumassa

ennustejaksolla.
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tehokkaasti talouden voimavarat kohdentuvat uudelleen ja tuotantopotentiaali kehittyy.

Kuvio 13.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi vaikuttaa monella tavalla tuotantopotentiaaliin, minkä
takia arvioon liittyy tavallista enemmän epävarmuutta. Sodalla voi olla pitkäaikainen tai
jopa pysyvä negatiivinen vaikutus talouden kasvumahdollisuuksiin, jos se vähentää
pysyvästi kansainvälistä kauppaa ja johtaa tehottomampaan globaaliin työnjakoon. Tämä
hidastaisi osaltaan tuottavuuden kasvua. Toisaalta kriittisten tuotantoketjujen
monipuolistaminen ja tuotannon siirtäminen lähemmäs kotimarkkinoita voivat
pienentää tarjontahäiriöiden riskiä ja parantaa talouden kriisikestävyyttä jatkossa.

Pääomakannan kehitykseen vaikuttaa kaksi vastakkaissuuntaista voimaa. Yhtäältä
tuotannon uudelleenjärjestely ja mittavat investoinnit vihreään siirtymään vahvistavat
pääomakantaa, mutta toisaalta sodasta johtuvat mahdolliset investointien perumiset

vaikuttavat pääomakannan kasvuun heikentävästi.[8] Osa pääomakannasta voi myös
muuttua käyttökelvottomaksi, mikäli öljyn ja kaasun saatavuudessa esiintyisi jatkossa
mittavia häiriöitä tai hintataso jäisi pysyvästi korkeaksi. Pysyvä energian hinnan nousu
voikin heikentää potentiaalista tuotantoa monta kanavaa pitkin (esim. EKP: How higher

oil prices could affect euro area potential output[9]). Sodan ei odoteta vaikuttavan
merkittävästi työpanoksen kokonaiskehitykseen ennustejaksolla mm. sen vuoksi, että
maahanmuuttajat työllistyvät Suomessa yleensä suhteellisen pitkällä viiveellä.

Hinnat ja kustannukset

Inflaatio on kiihtynyt edelleen vuonna 2022 sodan ja pandemian vaikutusten vuoksi.
Energian sekä raaka-aineiden hinnat ovat kallistuneet ja tarjontaketjujen häiriöt
pitkittyneet, minkä seurauksena kuluttajahinnat ovat nousseet laaja-alaisesti.

8. Esimerkiksi kasvanut epävarmuus ja korkea energian hinta vähentävät investointihalukkuutta.

9. ECB Bulletin 5/2022, Box 4.
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Nimellisansiot ovat nousseet selvästi vähemmän kuin inflaatio kiihtynyt, joten
reaaliansiot poikkeuksellisesti pienenevät tänä vuonna. Inflaatio kuitenkin hidastuu
tulevina vuosina, ja nimellisansioiden ennustetaan nousevan hintoja enemmän vuosina
2024–2025. Suomen kustannuskilpailukyvyn ennustetaan pysyvän euroalueeseen
nähden lähes ennallaan ennustejaksolla 2022–2025.

Inflaatio hidastuu lähivuosina

Inflaatio on kiihtynyt vuoden 2022 loppua kohden. Marraskuun alustava inflaatiolukema
yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitattuna oli 9,1 %. Kiihtyminen johtuu
edelleen suurelta osin energian hintojen noususta, mutta inflaatio on myös laaja-
alaistunut kuluvan vuoden aikana. Inflaation kiihtymisestä huolimatta joitakin merkkejä
hintapaineiden lievenemisestä on myös nähtävissä. Esimerkiksi kestokulutustavaroiden
hintojen nousu on hidastunut viime kuukausina.

Inflaatio hidastuu 5 prosenttiin vuonna 2023, kun tarjontatekijöiden hintoja nostavat

vaikutukset lievenevät (kuvio 14).[10] Kansainväliset rahtikustannukset ovat laskeneet, ja
tuotannon pullonkaulat ovat monin paikoin helpottuneet. Raakaöljyn sekä raaka-
aineiden hintojen lasku hidastaa kuluttajahintojen nousua, mutta toisaalta kallistunut
sähkö ylläpitää hintapaineita etenkin tulevina talvikuukausina. Osa kertyneistä
kustannuspaineista välittyy vielä viipeellä ruoan, kulutustavaroiden ja palveluiden
hintoihin.

Kuluttajien heikko luottamus ja kulutuskysynnän väheneminen alkavat kuitenkin
hidastaa inflaatiota vuonna 2023. Ajankohtaa pidetään kuluttajien luottamusta
koskevassa kyselyssä erityisen huonona ostosten tekemiseen, ja erityisesti
kestokulutustavaroiden ostoaikeet ovat erittäin alhaiset. Myös rahapolitiikan
kiristyminen hidastaa kuluttajahintojen nousua vuoden 2023 kuluessa. Sen sijaan
ansioiden nousun odotettu kiihtyminen nostaa palveluiden hintoja, minkä myötä myös
pohjainflaatio on hieman vuotta 2022 nopeampaa.

10. Vuoden 2023 inflaation ennustetaan olevan 5,0 % yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä YKHI:llä

mitattuna. Sen sijaan kansallisella kuluttajahintaindeksillä (KHI) mitattuna inflaation ennustetaan olevan 5,5 %.

Kansallisella indeksillä mitattuna inflaatio on nopeampi lähinnä asuntolainojen keskikoron nousun vuoksi.
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Kuvio 14.

Vuonna 2024 inflaatio hidastuu alle 2 prosenttiin. Energian kuluttajahinnat alkavat
laskea, kun nykyiset markkinaodotukset viittaavat raakaöljyn, sähkön ja kaasun
tukkuhintojen laskevan. Elintarvikkeiden sekä kulutustavaroiden hintojen nousu jää
selvästi edellistä kahta vuotta hitaammaksi. Myös palveluinflaatio hidastuu
edellisvuodesta, mutta pysyy edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa nopeampana, kun
reaaliansiot alkavat jälleen nousta. Vuonna 2025 inflaatio kiihtyy hieman, kun energian
hintojen lasku hidastuu ja kulutuskysyntä elpyy ostovoiman kohentuessa. Pohjainflaatio
hidastuu ennustejakson lopulla, mutta pysyy vielä hieman yli 2 prosentissa.

Reaaliansiot alkavat jälleen nousta

Nimellisansioiden kasvun odotetaan kuluvana vuonna olevan 2,6 % ansiotasoindeksillä
mitattuna (kuvio 15). Vuonna 2023 ansioiden nousu nopeutuu yli 4 prosenttiin.
Ennustejakson lopulla ansioiden nousu jälleen hidastuu. Ansioiden ennusteessa on
hyödynnetty pitkän aikavälin havaittuun yhteyteen perustuvaa oletusta, jonka mukaan
reaalipalkat nousevat suunnilleen samaa tahtia tuottavuuden kasvun kanssa.
Reaaliansiot supistuvat kuluvana ja ensi vuonna nopean inflaation vuoksi, mutta
kasvavat jälleen ennustejakson loppupuolella inflaation hidastuessa.
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Kuvio 15.

Työn hinta, eli palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohden, nousee edellisvuodesta
3,7 % vuonna 2022 kasvaneen työllisyyden tukemana. Työn hinnan nousu kiihtyy
edelleen vuonna 2023, jonka jälkeen se hidastuu vähitellen. Työn hinnan nousu ja työn
tuottavuuden heikko kehitys nostavat nimellisiä yksikkötyökustannuksia selvästi vuonna
2023. Vuosina 2024 ja 2025 työn hinnan nousu hidastuu ja työn tuottavuus jälleen
kasvaa, minkä myötä nimellisten yksikkötyökustannusten kasvu hidastuu ennustejakson
loppua kohden.

Ennusteet koko talouden vaihtosuhdekorjatuista yksikkötyökustannuksista viittaavat
Suomen kustannuskilpailukyvyn pysyvän lähes ennallaan euroalueeseen nähden vuosina
2023–2025 (kuvio 16). Kustannuskilpailukyvyn ennusteisiin liittyy kuitenkin
merkittävää epävarmuutta sekä sodan ja energiakriisin vaikutusten että
tuottavuuskasvun ja työn hinnan kehityksen vuoksi.
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Kuvio 16.

Riskiarvio

Ennusteen riskit ovat painottuneet ennustettua heikomman kehityksen suuntaan.
Suomen ulkoinen toimintaympäristö kehittyy edelleen epävakaasti Ukrainassa käytävän
sodan vuoksi. Kotimaassa ennakoitua pitkäkestoisempi nopean inflaation jakso voi
leikata kuluttajien ostovoimaa ja yksityistä kulutusta ennustettua enemmän ja
pitempään, mikä tekisi talouden taantumasta odotettua syvemmän.

Asuntorakentamisen odotetaan hidastuvan hallitusti. Talouskasvun odotettua heikompi
kehitys ja korkojen ennakoitua nopeampi nousu voivat kuitenkin viilentää
asuntomarkkinoita odotettua enemmän, mikä näkyisi uusien asuntojen tuotannossa
nopeasti.

Venäjän hyökkäyssodan kaikkia taloudellisia seurauksia on edelleen vaikea arvioida.
Suomen Pankin joulukuun 2022 ennusteessa oletetaan, että sähkön ja raakaöljyn hinnat
alkavat vähitellen laskea ensi vuonna, mutta energiakriisi voi myös syventyä nykyisestä.
Energian saatavuusongelmien paheneminen Euroopan laajuisesti voisi heikentää
kysyntää Suomen vientimarkkinoilla ja siten hidastaa viennin kasvua. Lisäksi kylmä ja
vähätuulinen talvi voi nostaa sähkön hintaa ja pakottaa sähkönjakelun sääntelyyn
Suomessakin.

Koronapandemiakaan ei ole vielä maailmanlaajuisesti ohi. Vaikka pandemian aikana
syntyneet globaalit tarjontahäiriöt alkoivat jo korjaantua alkuvuoden 2022 aikana,
tautitapausten määrä mm. Kiinassa on lähtenyt nopeasti kasvamaan. Jos tautitilanne
karkaa hallinnasta, siitä voi seurata tuotannon ja tavaraliikenteen pullonkauloja.

Ennusteen mukaan inflaatio alkaa hidastua vuoden 2023 aikana. Ennusteessa on
kuitenkin paljon epävarmuuksia, sillä hintojen nousu on vuoden 2022 aikana ehtinyt
levitä energiahyödykkeistä muualle talouteen. Myös energiakriisi voi jatkua ja energian
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hinnat nousta oletettua pidempään.

Kustannusten noususta huolimatta yritysten kannattavuus on pysynyt hyvänä, mikä
kasvattaa palkkapaineita talven aikana käytävissä sopimusneuvotteluissa. Palkkapaineita
lisäävät osaltaan myös tavanomaista korkeammat palkankorotukset kilpailijamaissa.
Kannattavuudessa on kuitenkin suuria eroja toimialojen ja yritysten välillä, ja
talouskasvun hiipuminen alkaa näkyä yritysten tuloksissa vasta viiveellä. Jos
palkankorotukset ylittävät palkanmaksuvaran, riski ennustettua nopeampaan
kuluttajahintojen nousuun kasvaa.

Lähivuosien talouskehitys saattaa yllättää myös myönteisesti. Kokonaiskysynnän
väheneminen ja rahapolitiikan kiristyminen voivat hidastaa inflaatiota ennustettua
nopeammin, mikä tukisi kotitalouksien ostovoimaa ennakoitua enemmän. Myös Venäjän
markkinoilta vetäytyneet vientiyritykset saattavat onnistua löytämään uusia markkinoita
odotettua nopeammin. Vihreän siirtymän vauhdittuminen energiakriisin seurauksena
voi lisätä investointeja ja tarjota yrityksille uusia vientimahdollisuuksia.

Avainsanat

julkinen talous, euroalue, Ukraina, Suomen talous, ennuste, Venäjä, tarjontahäiriö,
työllisyys, potentiaalinen tuotanto, kilpailukyky, energiakriisi, inflaatio, työttömyys,
palkat
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JULKISEN TALOUDEN ARVIO 2022

Kriisien kuluttamaa julkista
taloutta vahvistettava
Tänään – Julkisen talouden arvio – Suomen talous

Julkinen talous on viime vuosina ajautunut kriisistä kriisiin. Pandemia, VenäjänJulkinen talous on viime vuosina ajautunut kriisistä kriisiin. Pandemia, Venäjän
hyökkäyssota, energiakriisi ja voimakas hintojen nousu ovat jo pidempään jatkuneenhyökkäyssota, energiakriisi ja voimakas hintojen nousu ovat jo pidempään jatkuneen
hitaan talouskasvun ohella muuttaneet talouden toimintaympäristöä rajusti.hitaan talouskasvun ohella muuttaneet talouden toimintaympäristöä rajusti.
Silmiinpistävää on Suomen velkakehitys pandemiaa edeltävänä aikana. Vuosi 2023 onSilmiinpistävää on Suomen velkakehitys pandemiaa edeltävänä aikana. Vuosi 2023 on
15. vuosi peräkkäin, kun Suomen julkinen talous on alijäämäinen. Vaikka Suomen15. vuosi peräkkäin, kun Suomen julkinen talous on alijäämäinen. Vaikka Suomen
julkinen velkasuhde ei vielä poikkea euroalueen keskimääräistä vähemmänjulkinen velkasuhde ei vielä poikkea euroalueen keskimääräistä vähemmän
velkaantuneista maista, sen ennustettu suunta herättää huolta. Velkaantumisen suuntavelkaantuneista maista, sen ennustettu suunta herättää huolta. Velkaantumisen suunta
muistuttaakin kehitystä euroalueen eniten velkaantuneissa maissa, joissa finanssikriisinmuistuttaakin kehitystä euroalueen eniten velkaantuneissa maissa, joissa finanssikriisin
ja Euroopan velkakriisin jäljet ovat syvällä. Pandemia jatkuu samalla kun Venäjänja Euroopan velkakriisin jäljet ovat syvällä. Pandemia jatkuu samalla kun Venäjän
hyökkäyssota ja energiakriisi luovat epävarmuutta talouteen ja finanssipolitiikkaanhyökkäyssota ja energiakriisi luovat epävarmuutta talouteen ja finanssipolitiikkaan
vaalikauden lähestyessä loppuaan. Kriisit ovat osoittaneet, että julkiseen talouteenvaalikauden lähestyessä loppuaan. Kriisit ovat osoittaneet, että julkiseen talouteen
tarvitaan riittävää liikkumavaraa tulevaisuudessakin.tarvitaan riittävää liikkumavaraa tulevaisuudessakin.

Julkisen talouden tila – velkaantuva Suomi

Suomen julkinen talous heikentyi nopeasti vuonna 2009, eikä tasapainoa ole sen
koommin saavutettu. Talouskasvu on ollut hidasta pidemmän aikaa, eikä julkisia menoja
ole pystytty sovittamaan tulojen kanssa tasapainoisesti yhteen. Julkinen velkasuhde on
tänä aikana kaksinkertaistunut, ja velan kasvu jatkuu, ellei finanssipolitiikan suuntaa
korjata. Euroalueen maiden joukossa Suomen julkinen alijäämä ja velka ovat edelleen
keskimääräistä paremmalla tolalla, koska Suomen julkisen talouden rahoitusasemaa
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kohentaa työeläkelaitosten ylijäämä ja velkaa oli alkujaan vähän.

Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ilman työeläkelaitoksia oli euroalueen keskiarvoa
heikompi lähes koko 2010-luvun. Pandemia-aikana valtionhallinnon, paikallishallinnon
ja muiden sosiaaliturvarahastojen yhteenlaskettu alijäämä on kuitenkin ollut euroalueen
keskiarvoa pienempi (kuvio 1). Suomi onkin toistaiseksi selvinnyt pandemiasta
taloudellisilla mittareilla arvioituna verrattain hyvin.

Kuvio 1.

Suomen julkinen velkasuhde kasvoi kahden pandemiavuoden aikana yhteensä 7,5
prosenttiyksikköä, kun euroalueen keskimääräinen velkasuhde kasvoi vastaavana
ajanjaksona runsaat 11 prosenttiyksikköä (kuvio 2). Mutta kun tarkastellaan lähimpiä
verrokkimaitamme, ero on vähemmän mairitteleva. Suomen velkasuhde kasvoi hitusen
vähemmän kuin muiden keskiarvoa vähemmän velkaantuneiden euromaiden
velkasuhde. Kuitenkin Ruotsiin ja Tanskaan verrattuna Suomen velkasuhde kasvoi
enemmän. Ruotsissa velkasuhde oli vain runsaan prosenttiyksikön suurempi ja
Tanskassa noin 3 prosenttiyksikköä suurempi vuonna 2021 kuin vuonna 2019.
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Kuvio 2.

Erityisen silmiinpistävää on kuitenkin Suomen velkakehitys pandemiaa edeltävänä
aikana. Suomen julkinen velkasuhde on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti finanssikriisistä
lähtien. Kehitys ei niinkään muistuta Suomen viiteryhmään kuuluvien keskimääräistä
vähemmän velkaantuneiden euromaiden kehitystä, vaan kehitystä euroalueen eniten
velkaantuneissa maissa, joissa finanssikriisin ja Euroopan velkakriisin jäljet ovat syvällä.
Vaikka Suomen julkinen velkasuhde ei vielä poikkea euroalueen verrokeistamme, sen
kasvusuunta on poikkeava ja huolestuttava.

Tulojen ja menojen krooninen epätasapaino

Suomen julkisen talouden tila on muihin Pohjoismaihin verrattuna heikentynyt
viimeisen runsaan vuosikymmenen aikana. Ruotsissa ja Tanskassa julkisyhteisöjen
perusrahoitusasema (nettoluotonanto pl. korkomenot) on ollut selvästi vahvempi
2010-luvulla ja sen jälkeen (kuvio 3). Ero näkyy etenkin velkasuhteen kehityksessä. Kun
Suomen julkinen velkasuhde on kaksinkertaistunut vuoden 2009 jälkeen, Ruotsin ja
Tanskan julkinen velkasuhde on ollut vaihdellen 30–40 %.
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Kuvio 3.

Ruotsissa ja Tanskassa julkiset tulot ja menot on sovitettu yhteen paremmin kuin
Suomessa. Molempien maiden veroaste on ollut jonkin verran Suomea korkeampi,
vaikka Suomen ja Ruotsin ero ei ole suuri (kuvio 4). Suomessa muut julkiset tulot, kuten
omaisuustulot (erityisesti työeläkerahastojen tuotot), ovat olleet jonkin verran muita
suuremmat. Julkiset menot suhteessa BKT:hen ovat taas Suomessa 3–4
prosenttiyksikköä suuremmat kuin Ruotsissa ja Tanskassa.

Kuvio 4.

Suomi ei ole pystynyt tasapainottamaan julkisia tuloja ja menoja finanssikriisin jälkeen,
vaan valtion- ja paikallishallinnon alijäämät ovat kroonistuneet ja työeläkelaitostenkin
ylijäämä sulanut eläkemenojen kasvun myötä. Suomessa julkiset tulot (pl.
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työeläkelaitokset) suhteessa BKT:hen ovat vaihdelleet vuoden 2009 jälkeen keskimäärin
40 prosentin ympärillä, kun taas menojen suhde BKT:hen on ollut keskimäärin lähes 44
%. Tulojen ja menojen epätasapaino on rakenteellista, eli julkisen talouden tasapainoa ei
ole saavutettu normaalissakaan suhdannetilanteessa vuoden 2008 jälkeen (kuvio 5).
Ennen pandemiaa vuosina 2010–2019 Suomen rakenteellinen alijäämä oli EU:n
komission arvion mukaan keskimäärin 1,0 % suhteessa BKT:hen. Ruotsissa oli samalla
aikavälillä rakenteellinen ylijäämä suhteessa BKT:hen keskimäärin 0,2 %, Tanskassa
0,5 %.

Kuvio 5.

2010-luvun alkupuolella julkisten menojen kasvu jatkui, vaikka tulopohja petti alta.
Julkisista kulutusmenoista, jotka ovat runsaat 24 % suhteessa BKT:hen, eniten ovat

kasvaneet sosiaaliturvan menot[1]. Niiden kasvu on ollut 1,3 prosenttiyksikköä suhteessa
BKT:hen, kun vertaillaan euroajan vuosien 1999–2008 keskiarvoa vuosiin 2010–2019.
Terveydenhuollon kulutusmenot suhteessa BKT:hen ovat kasvaneet 0,8
prosenttiyksikköä samana aikana.

Sosiaali- ja terveysalojen työllisyys on kasvanut ripeästi jo pitkään. Parin viime
vuosikymmenen aikana kasvu on voimistunut etenkin yksityisellä sektorilla (kuvio 6).
Vuodesta 2010 vuoteen 2021 sote-alojen työllisten määrä on kasvanut julkisella
sektorilla noin 40 000 hengellä ja yksityisellä sektorilla runsaalla 57 000 hengellä. Kun
samalla aikavälillä työllisten määrä kasvoi yhteensä noin 216 000 hengellä, julkisten ja
yksityisten sote-alojen osuus tästä kasvusta oli siis lähes puolet (45 %). Yksityisten sote-
palveluiden kysyntää ovat osaltaan vahvistaneet julkisen varoin tehdyt ostopalveluiden

1. Julkiset menot tehtävittäin, Tilastokeskus. Kulutusmenot lasketaan summaamalla tuotos (mm. julkisen sektorin

palkansaajakorvaukset, välituotekäyttö ja kiinteän pääoman kuluminen) ja luontoismuotoiset yhteiskunnalliset

tulonsiirrot markkinatuottajien kautta ja vähentämällä tavaroiden ja palveluiden myynti. Sosiaaliturva käsittää

kaikki julkisin varoin tuotetut julkisten tai yksityisten organisaatioiden toimenpiteet, joiden tarkoituksena on

turvata kotitalouksien ja yksittäisten henkilöiden peruspalvelut ja toimeentulo riskejä kohdattaessa (ml.

vanhuuspalvelut).
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hankinnat. Julkisyhteisöjen ostopalvelut sisältävä kansantalouden tilinpidon erä[2] on
kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2020 runsaat 0,5 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen.
Vastaavasti myös julkisen sektorin oma palvelutuotanto on laajentunut.

Suomen talouden kannalta sosiaali- ja terveysalojen työllisyystarpeet ovat suuri haaste.
Suomen työikäinen väestö vähenee, joten yhä suurempi osa työllisistä työskentelee sote-
sektorilla tulevaisuudessa. Käytännön hoitotyössä työn tuottavuuden parantaminen on
vaikeaa. Vaikka digitalisaatio voi tarjota osittaisia ratkaisuja, hoitotyön laatu on edelleen
vahvasti sidoksissa työpanokseen. Kun hitaan tuottavuuskasvun ala kasvaa suhteessa
muihin aloihin, koko talouden tuottavuuskehitys ja siten myös kasvun edellytykset
heikkenevät.

Kuvio 6.

Sote-menojen kasvu jatkuu tulevaisuudessa, kun ikääntyneen väestön määrä kasvaa.
Vastuu sote-palveluiden järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.
Hyvinvointialueiden palvelutuotannon kustannustehokkuus on tärkeä osa menojen
kasvun hillintää tulevaisuudessa. Valitettavasti alueiden taloudelliset kannusteet
toiminnan tehostamiseen ovat heikot, ja muut kannusteet, kuten alueiden yhdistämisen
uhka, eivät käytännössä koske merkittävää osaa hyvinvointialueista. Lisähuolena on ns.
pehmeän budjettirajoitteen ongelma, jolla viitataan siihen, että valtion on vaikea olla
antamatta lisärahoitusta alueille, jos alueet eivät muuten pysty tuottamaan
perusoikeuksiin liittyviä julkisia palveluja. Hyvinvointialueiden maltillinen verotusoikeus

todennäköisesti lisäisi alueiden kannustimia palvelutuotannon tehostamiseen[3].
Toisaalta useampi hallinnon taso, jolla on verotusoikeus, voi johtaa kokonaisuudessaan
kireämpään verotukseen. Kokonaisveroasteen kehityksen kannalta on kuitenkin

2. Julkisyhteisöjen luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot markkinatuottajien kautta ovat menoja, jotka

aiheutuvat yksityisen sektorin kotitalouksille tarjoamien tavaroiden ja palvelujen rahoittamisesta julkisin varoin.

3. Mika Kortelainen, Kaisa Kotakorpi ja Teemu Lyytikäinen (2021) Hyvinvointialueiden rahoitusmallin

kannustinvaikutukset, Kansantaloudellinen aikakauskirja (s. 203–211).
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oleellista, kuinka julkiset menot kehittyvät. Jos veroasteen nousu halutaan välttää,
julkisen sektorin resursseja on käytettävä tehokkaasti.

Julkiset tulonsiirrot, kaikkiaan runsaat 18 % suhteessa BKT:hen, ovat kasvaneet
eläkemenojen lisääntymisen vuoksi noin 3 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen, kun
vertaillaan vuosia 2010–2019 vuosiin 1999–2008. Muilta osin näiden rahamääräisten
sosiaalietuuksien kasvu on ollut maltillista niin, että vuonna 2019 muut kuin
työeläkelaitosten maksamat sosiaalietuudet olivat noin 1 prosenttiyksikön pienemmät
suhteessa BKT:hen kuin vuonna 2010. Vuonna 2020 sosiaalietuudet kasvoivat jälleen
pandemian vuoksi voimakkaasti (0,8 % / bkt).

Julkiset korkomenot ovat vähentyneet jo pitkään. Vuonna 1999 valtio ja paikallishallinto

maksoivat korkomenoja[4] yhteensä 3,9 % suhteessa BKT:hen, mutta vuonna 2021
korkoja maksettiin enää 0,5 % suhteessa BKT:hen. Vuoden 2010 jälkeen korkomenot
ovat vähentyneet 0,8 prosenttiyksikköä BKT:hen suhteutettuna. Kun korkotaso on nyt
alkanut selvästi nousta, julkisen velan korkomenot kasvavat arviolta 1 prosenttiin
suhteessa BKT:hen vuoteen 2025 mennessä. Korkomenot kasvavat nyt samaan aikaan
monien muiden kustannusten kanssa ja samalla rajoittavat finanssipolitiikan
liikkumavaraa.

Finanssipolitiikan mitoitus nopean inflaation aikana

Koronapandemian alkuvaiheessa vuonna 2020 talouden taantuma heikensi julkisen
talouden tuloja samalla kun julkinen tuki kotitalouksille ja yrityksille kasvatti julkisia
menoja. Julkisyhteisöjen alijäämä heikkeni yli 4 prosenttiyksikköä. Vuonna 2021 talous
toipui ja verotulot kasvoivat suhdannekäänteeseen nähden voimakkaasti.

Edelleen vahvistuva suhdanne tuki julkista taloutta myös vuoden 2022 alkupuoliskolla
(kuvio 7), mutta ennustettu hidastuva kasvu ei enää kannattele julkista taloutta.
Ennustevuosien 2022–2025 aikana julkinen tasapaino koheneekin vain vuonna 2022.
Talouden lievä taantuma heikentää tasapainoa vuonna 2023. Korkotason nousu lisää
myös julkisen velan korkomenoja ennustevuosina. Nopea inflaatio vaikuttaa sekä
julkisiin tuloihin että menoihin. Verotulojen kasvu riippuu siitä, kuinka yksityinen
kulutus kehittyy nopean inflaation oloissa ja kuinka inflaatio välittyy palkkoihin.
Verotulojen kasvua rajoittavat sekä toimet, joilla on pyritty lieventämään energian
hintojen nousun vaikutuksia, että ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistukset. Julkiset
menot kasvavat sosiaalietuuksien ja -avustusten indeksikorotusten vuoksi sekä julkisten
palkkojen, ostojen ja investointien kallistumisen vuoksi.

4. Valtion ja paikallishallinnon sulauttamaton korkomeno.
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Kuvio 7.

Kun inflaatio on kiihtynyt selvästi Euroopan keskuspankin inflaatiotavoitetta
nopeammaksi ja on riski inflaation juurtumisesta pitkäaikaisesti tavoitetta
nopeammaksi, finanssipolitiikassa pitäisi välttää talouden kokonaiskysyntää kasvattavia
ja inflaatiota kiihdyttäviä toimia. Kun energian hinta on noussut poikkeuksellisen
korkeaksi, on ymmärrettävää, että on painetta lieventää sen vaikutuksia kotitalouksiin ja

yrityksiin. Sekä EU-komissio[5] että IMF[6] ovat suositelleet tällaisia toimia, kunhan ne
ovat määräaikaisia ja tarkkaan kohdennettuja heikoimmassa asemassa oleville.
Finanssipolitiikan neutraali tai kokonaiskysyntää hillitsevä mitoitus tukisi pyrkimyksiä
taltuttaa inflaatio nopeasti.

Turvallisuuteen ja energiakriisin vaikutuksiin suunnatut toimet ovat pääosin väliaikaisia.
Toistaiseksi päätetyt toimet, joilla energian hintojen nousua kompensoidaan, ovat

eurooppalaisessa vertailussa [7] jääneet suhteellisen maltillisiksi (0,6 % suhteessa
BKT:hen vuosina 2022–2023). Verotukien ja suoran tuen vaikutusta julkisen talouden
tasapainoon lieventää mahdollisen ns. windfall-veron tuotto, josta ei tässä vaiheessa ole
vielä päätöksiä. Energian hintojen nousua kompensoivia tukia ei kuitenkaan ole
kohdennettu vain niitä eniten tarvitseville, vaan esim. sähkön arvonlisäveron
alentaminen koskee kaikkia kotitalouksia sähkösopimuksen hinnasta riippumatta.
Veronalennus saattaa lisäksi johtaa sähkön kysynnän ja tukkuhintojen nousuun. Tässä
tapauksessa tuet hyödyttävät kotitalouksia vain vähän ja tulevat kalliiksi julkiselle
sektorille.

Eri mittarit antavat hieman erilaisen kuvan finanssipolitiikan mitoituksesta tänä ja ensi
vuonna. Rakenteellisen perusjäämän taso kuvaa finanssipolitiikan vaikutusta julkisen
talouden suhdannekorjatun ja korkomenoista puhdistetun tasapainon kautta.

5. Recommendation for a Council Recommendation on the economic policy of the euro area 2023.

6. IMF: Staff Concluding Statement of the 2022 Article IV Mission.

7. Ks. National fiscal policy responses to the energy crisis (bruegel.org), 21.10.2022.
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Julkisyhteisöjen rakenteellinen perusjäämä on arviolta −0,5 % vuonna 2022 ja −0,7 %
vuonna 2023, eli finanssipolitiikka on tämän mittarin valossa lievästi elvyttävää (kuvio
8).

Rakenteellisen perusjäämän muutos kuvaa puolestaan finanssipolitiikan antamaa
impulssia talouteen. Tällä mittarilla finanssipolitiikka kiristyy vuonna 2022 lähinnä siitä
syystä, että koronapandemian hoitoon varattuja panostuksia vähennetään. Vuonna 2023
finanssipolitiikka kevenee lievästi turvallisuuteen ja energiatukiin tehtyjen panostusten
vuoksi.

Kuvio 8.

EU:n komissio arvioi Suomen finanssipolitiikan mitoituksen olevan julkisten menojen

kasvuvauhdin perusteella laajasti ottaen neutraali[8] sekä vuonna 2022 että vuonna 2023.
Euroopan unionin elpymisväline vaikuttaa pieneltä osin talouskasvua tukevasti, mutta
koska menojen lisäys rahoitetaan vastaavasti tulonsiirroilla EU:lta, näiden välineiden
kautta tehdyt panostukset eivät näy finanssipolitiikan mitoituksessa.

IMF suositteli lausunnossaan 17.11.2022 Suomelle suunniteltua hieman kiristävämpää
finanssipolitiikkaa vuodeksi 2023. IMF arvioi, että energian hintojen nousua
kompensoivia toimia voisi kohdentaa tarkemmin ja siten, että hintasignaalin vaikutusta
energian kysyntään ei heikennetä. Keskipitkällä aikavälillä IMF suosittelee julkisen
talouden sopeuttamista, jotta ikäsidonnaisten menojen kasvulle tehtäisiin tilaa ja
velkasuhde saataisiin pienenemään.

Julkinen velkasuhde alkaa taas kasvaa

Julkinen velka suhteessa BKT:hen supistuu vielä vuonna 2022, kun suhdeluvun

8. Comission Opinion of 22.11.2022 on the Draft Budgetary Plan of Finland, C(2022) 9508 final, European

Commission 22.11.2022.
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nimittäjä eli nimellinen BKT kasvaa poikkeuksellisen nopeasti. Euromääräisen velan
määrän kasvu kuitenkin jatkuu. Vuosina 2023–2025 velkaantumista pitävät yllä valtion
ja paikallishallinnon pysyvät alijäämät (kuvio 9). Lisäksi suotuisa korkokehitys näyttää
päättyneen ja jatkossa korkomenot alkavat kasvaa, mutta nimellisen BKT:n kasvu
vaikuttaa edelleen vastakkaiseen suuntaan. Valtionvelkaa kasvattavat tulevina vuosina
myös puolustusvälineiden, kuten hävittäjien, tilaukset, joiden maksusuoritukset alkavat
jo ennen koneiden toimitusta. Julkinen velkasuhde ylittää 75 % vuonna 2025, ja kasvu
jatkuu siitä eteenpäinkin.

Kesäkuussa 2022 tehdyn tilastomuutoksen vuoksi julkisyhteisöjen velka-asema kasvoi

noin 6 prosenttiyksikköä[9]. Muutos kasvatti sekä julkista varallisuutta että velkaa yhtä
paljon, ja korjattu bruttovelka oli 72,4 % suhteessa BKT:hen vuonna 2021. Tilastomuutos
osoittaakin hyvin, että pelkän bruttovelan tarkastelun rinnalla on hyvä arvioida myös
julkisen rahoitusvarallisuuden kehitystä. Toisaalta rahoitusvarallisuudenkin
tarkasteluun kannattaa suhtautua pienellä varauksella. Ensinnäkin julkisyhteisöjen
varallisuuteen luetaan mukaan työeläkerahastojen sijoitusvarallisuus, joka on kerätty
tulevien eläkevastuiden rahoitusta varten. Tulevia eläkevastuita ei kuitenkaan tilastoida
velkana. Toisaalta valtion rahoitusvarallisuus on suurelta osin sidottu eri yritysten
osakkeisiin, joiden arvo voi heilahdella voimakkaastikin, kuten vuonna 2022 on jälleen
havaittu: esim. marraskuun 2022 lopussa valtion omistamien pörssiyhtiöiden
osakkeiden arvo oli noin 25,5 mrd. euroa ja 27 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Valtion
osakeomistuksella on usein strategisia tavoitteita, kuten huoltovarmuus, jotka rajoittavat
omaisuuden myyntiä. Lisäksi julkinen rahoitusvarallisuus tuottaa omaisuustuloja
valtiolle ja kunnille, vuosittain yhteensä noin 1,3 % suhteessa BKT:hen.

Kuvio 9.

9. Tilastokeskus muutti kesäkuussa 2022 menetelmää, jolla vuokra-asuntojen ja asumisoikeustalojen

korkotukilainoja käsitellään kansantalouden tilinpidossa ja rahoitustilinpidossa. Rahoitustilinpidossa ARA-

korkotukilainat esitetään jatkossa julkisyhteisöjen rahoitussaatavissa ja -veloissa. Menetelmämuutos vaikutti

merkittävästi julkisyhteisöjen sulautettuun EDP-velkaan (excessive deficit procedure) ja kasvatti julkisyhteisöjen

velkasuhdetta 5,9 prosenttiyksikköä vuonna 2021. Korjaus tehtiin taaksepäin vuoteen 2000 asti.
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Julkisen velan kestävyys

Suomen julkinen velkasuhde on viimeisten 14 vuoden aikana kaksinkertaistunut, eikä
velan kasvu näytä muuttumattoman finanssipolitiikan oletukseen perustuvassa
ennusteessa pysähtyvän tulevinakaan vuosina. Suomen väestö ikääntyy, minkä vuoksi
hoito- ja hoivamenojen voidaan odottaa kasvavan edelleen tulevina vuosina. Samalla
työikäinen väestö supistuu, ja työvoiman väheneminen heikentää julkisten menojen

rahoituspohjaa. Väestöllinen huoltosuhde[10] heikkenee 62,4 prosentista 67,3 prosenttiin
vuodesta 2019 vuoteen 2035 ja edelleen aina 80,4 prosenttiin vuonna 2070. Kun
julkinen talous on jo lähtökohtaisesti alijäämäinen ja julkinen velka on selvästi aiempaa
suurempi, tuleva ikäsidonnaisten menojen rasite suhteessa julkisen talouden
tulopohjaan uhkaa lisätä julkista velkataakkaa entisestään ja kasvattaa julkisen talouden
kestävyysvajetta.

Pitkän aikavälin kasvuedellytykset ovat Suomessa aiempaa heikommat, koska työikäisen
väestön väheneminen jatkuu ja tuottavuuden kasvu on hidastunut. Tuottavuuden kasvua
rajoittaa osaavan työvoiman saatavuus, mutta myös työpanoksen kohdentuminen entistä
enemmän hoito- ja hoiva-aloille, joissa työn tuottavuuden parantaminen on vaikeaa.
Erityisesti palvelusektorilla tuottavuuden parantuminen todennäköisesti perustuu
jatkossa esim. parempiin johtamisjärjestelyihin ja organisaatiorakenteisiin sekä uuden
teknologian käyttöönottoon. Näiden tekijöiden kehityksessä koulutettu, osaava työvoima
on avainasemassa. Inhimillisen pääoman kehitys näyttää huolestuttavalta myös siksi,
että koulutustason nousu on ainakin toistaiseksi pysähtynyt.

Pitkän aikavälin kestävyysvaje on noin 4 % suhteessa BKT:hen vuoden 2027 tasolla (ks.
erillinen E & t -artikkeli). Suomen Pankin kestävyysvajearvio on vuoden 2021 arviota
noin puoli prosenttiyksikköä suurempi, koska ennuste vuoden 2027 rakenteellisesta
alijäämästä on hieman aiempaa heikompi, ja sen vuoksi myös tulevat alijäämät ovat
suurempia. Myös suurempi velka ja velan korkomenot vaikuttavat arvion muutokseen.
Arvio perustuu pitkän aikavälin talousennusteeseen ja julkisen talouden laskelmaan,
jossa ei oleteta finanssipolitiikkaan muutoksia. Kyse on siis painelaskelmasta, joka ei
sellaisenaan toteudu. Laskelman luonnollisesta epävarmuudesta huolimatta se antaa
käsityksen julkisen talouden epätasapainon mittaluokasta pitkällä aikavälillä.

Pitkän aikavälin suuria haasteita on syytä lähteä ratkomaan pala kerrallaan.
Kestävyysvajeindikaattori muodostuu kolmesta osasta: nykyisen velkakannan tulevista
korkomenoista, laskelman lähtötilanteen rakenteellisesta jäämästä ja tulevien
perusjäämien nykyarvosta. Jos kestävyysvajetta halutaan pienentää, suurimmalla
varmuudella voidaan vaikuttaa lähivuosien rakenteelliseen jäämään. Myös velkakannan
pitäminen kohtuullisena lisää luottamusta taloudenhoitokykyyn ja auttaa pitämään velan
korkoihin liittyvän riskilisän aisoissa. Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen
voidaan vaikuttaa tasapainottamalla julkista taloutta jo lähivuosina ja rakenteellisilla
uudistuksilla, joilla parannetaan talouden toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa.

Julkisyhteisöjen (pl. työeläkelaitokset) rakenteellinen alijäämä on vajaat 6 mrd. euroa
vuonna 2024. Alijäämä kasvaa edelleen, kun korkomenot ja ikäsidonnaiset menot

10. Yli 64-vuotiaiden ja alle 15-vuotiaiden suhde työikäiseen (15–64) väestöön. Vuonna 2009 huoltosuhde oli

50,6 %.
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lisääntyvät velkakannan ja ikääntyneen väestön määrän kasvaessa. Julkisen talouden
tasapainotus vaatii siksi pitkäaikaista sopeutusta, ja kun tasapaino saavutetaan, sen
ylläpitäminenkin vaatii jatkuvaa valmiutta menojen uudelleen kohdentamiseen. Julkisen
talouden tasapainottaminen vaatisi tulevilla vaalikausilla noin 13 mrd. euron
sopeutuksen. Velkasuhteen kasvun pysäyttämiseenkin tarvittaisiin arviolta 7 mrd. euron
sopeutus seuraavien 8 vuoden aikana (ks. Suomen julkisen velan kestävyys ja julkisen
talouden sopeutustarpeet).

Finanssipolitiikan kotimaista ohjauskehikkoa
koeteltu

Kuluvan vaalikauden aikana maailman ja Suomen taloutta ovat heilutelleet vakava
pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja energiakriisi. Finanssipolitiikan säännöt ja
vakiintuneet menettelyt on jätetty sivuun, kun poikkeuksellisissa olosuhteissa on pyritty
tukemaan yhteiskuntaa ja vahvistamaan turvallisuutta julkisin varoin. Toisaalta hallitus
on toteuttanut ennen pandemiaa tekemäänsä ohjelmaa eikä ole juurikaan sopeuttanut
suunniteltuja toimia muuttuneeseen tilanteeseen. Hallitusohjelmassa ja julkisen
talouden suunnitelmissa on säännöllisesti kirjattu, että hallitus on sitoutunut
tarkastelemaan hallitusohjelman toimenpiteitä uudelleen, mikäli niiden toteuttaminen
vaarantaisi julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Tällainen
uudelleentarkastelu on kuitenkin jäänyt tekemättä samalla kun julkisen talouden
tavoitteita on siirretty eteenpäin.

Vuosi 2023 on 15. vuosi peräkkäin, kun Suomen julkinen talous on alijäämäinen.
Finanssikriisin jälkeen tapahtunut talouden rakennemuutos – tuotantorakenteen
muutos ja suurten ikäluokkien eläköityminen – on luonut julkisten tulojen ja menojen
välille kuilun, joka uhkaa kasvaa jo lähitulevaisuudessa. Hallitusten päämääränä on ollut
kuroa tuo kuilu umpeen vauhdittamalla talouskasvua erityisesti rakenteellisin, kuten
työllisyyttä vahvistavin, toimin mutta osin myös maltillisin menoleikkauksin. Strategia ei
näytä täysin onnistuneen, kun julkinen velka on ensi vuonna yli 36 prosenttiyksikköä
suurempi kuin vuonna 2008, jolloin julkisyhteisöt-sektori oli viimeksi ylijäämäinen.

Kun ikäsidonnaiset menot kasvavat vuosittain, julkisten kokonaismenojen kasvua
voidaan hillitä vain kohdistamalla menoja uudelleen. Toisin sanoen, jos menosäästöjä
pystytään tekemään, vapautuvat resurssit on todennäköisesti kohdennettava suurelta
osin terveydenhoidon ja pitkäaikaishoivan kasvaviin menoihin. Menojen hallinnassa
menokehysjärjestelmän vakaa toiminta on ensisijaista. Poikkeuksellisia tilanteita ei voi
aina hoitaa menokehysten niitä rajoittamatta. Tuloksellinen menojen hallinta ja
finanssipolitiikan säännöissä pitäytyminen luovat luottamusta Suomen kykyyn hoitaa
julkista velkaansa jatkossakin.

EU:n finanssipoliittiset säännöt murroksessa:
komission ehdotus väljentäisi sääntöjä

EU:n komissio antoi 9.11.2022 tiedonannon, jossa se esitteli suuntaviivoja
talouspolitiikan ohjauskehikon uudistamiseksi. Komission ehdotuksessa ei puututtaisi
EU:n perussopimuksen määrittelemiin 3 prosentin alijäämärajaan ja 60 prosentin
velkasuhderajaan, mutta siitä huolimatta ehdotus merkitsisi toteutuessaan suurta
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muutosta nykyiseen sääntökehikkoon. Lähtökohtana olisi komission tekemä keskipitkän
aikavälin (10 vuotta) velkakestävyysanalyysi oletuksena muuttumaton finanssipolitiikka.

Komissio määrittelisi sellaisen julkisten nettomenojen[11] kasvu-uran, jolla velkasuhde
alkaisi pienetä tai pysyisi maltillisena. Menojen kasvu-ura olisi vaativampi maille, joilla
on merkittävä (> 90 %) velkahaaste. Maltillisesti velan 60 prosentin viitearvon ylittäville
mailla olisi enemmän aikaa velkasuhteen taittamiselle. Kukin velkarajan ylittävä maa
tekisi velkakestävyyden kanssa yhteensopivan nelivuotisen finanssi- ja rakennepoliittisen
suunnitelman, jonka EU:n neuvosto hyväksyisi.

Jäsenmaa voisi esittää suunnitelmaan jopa 3 vuoden pidennystä, jos se samalla sitoutuu
tekemään talouskasvua, velkakestävyyttä ja EU:n yhteisiä tavoitteita tukevia
rakenteellisia uudistuksia ja investointeja. Samalla velan vähentämistavoitetta voitaisiin
lieventää, kunhan velkasuhde pysyisi arvion mukaan kestävällä tasolla.

Komission ehdotuksen hyvä puoli on, että menojen kasvuvauhdin sääntely on
huomattavasti käyttökelpoisempi operationaalinen muuttuja kuin rakenteellinen
rahoitusasema ja sen muutos. Samalla se olisi periaatteessa suoraviivaisemmin
sovellettavissa myös julkisyhteisöjen valtionhallinnon ulkopuolisilla alasektoreilla, kuten
paikallishallinnossa. Nettomenojen muutosta tarkasteltaisiin ilman suhdanneherkkiä
työttömyysturvan menoja, minkä tarkoituksena on antaa automaattisille vakauttajille
tilaa toimia. Korkeasuhdanteessa menojen kasvurajoite puolestaan vahvistaisi julkista
taloutta, kun tulojen nopeampaa kasvua ei voisi heti ulosmitata lisäämällä menoja.

Nykyisten EU:n finanssipoliittisten sääntöjen toimeenpanossa on ollut heikkouksia.
Rakenteellisen rahoitusaseman mittaaminen perustuu havaitsemattoman potentiaalisen
tuotannon arvioinnille ja on siksi epävarmaa. Rakenteellisen jäämän muutoksia on
arvioitu siksi varovasti, eikä vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osan
noudattamatta jättäminen ole johtanut euromaiden osalta merkittävän alijäämän
menettelyihin. Nyt tästä menettelystä luovuttaisiin samalla kun luovuttaisiin
rakenteellisen jäämän seurannasta ja siihen liittyvästä keskipitkän aikavälin tavoitteesta
(MTO, medium-term objective). Komissio ei ota ehdotuksessaan kantaa jäsenmaiden
välisen finanssipoliittisen sopimuksen jatkoon. Sopimuksen perusteella osapuolilta
edellytetään vaativampaa MTO:ta (koskee euromaita) sekä MTO:n kirjaamista
lainsäädäntöön.

Komissio arvioi sääntöuudistusta koskevassa tiedonannossaan, että toimeenpanoa
voidaan parantaa pienentämällä menettelyprosessien noudattamatta jättämisestä
seuraavia taloudellisia sanktioita. Komissio esittää lisäksi, että velkaperusteinen liiallisen
alijäämän menettely (EDP) käynnistyisi oletusarvoisesti, kun merkittävien
velkahaasteiden kanssa painiva jäsenmaa poikkeaa sen kanssa sovitulta nettomenojen
kasvu-uralta heikompaan suuntaan. Sen sijaan 3 prosentin alijäämärajan
rikkoutumisesta (mahdollisesti) seuraava EDP-menettely jätettäisiin ennalleen.
Komissio ehdottaa myös vahvempaa tilivelvollisuutta EDP-tavoitteista lipsuvien
jäsenmaille: ne velvoitettaisiin esittelemään Euroopan parlamentille selvitys korjaavista

11. Koska suunnitelma perustuisi ennustetulle talouskasvulle ja siitä johdetuille julkisten tulojen ennusteelle,

jäsenmaa voisi poiketa menojen kasvu-urasta toteuttamalla samalla julkisia tuloja lisääviä toimia, kuten

veronkorotuksia. Siksi suunnitelmassa tarkasteltaisiin nettomenoja, joissa julkisten menojen muutoksesta

vähennettäisiin erikseen päätettyjen tulopuolen toimien vaikutus sekä automaattisten vakauttajien vaikutus.
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toimista. Lisäksi makrotaloudellista ehdollisuutta voitaisiin soveltaa laajemmin EU-
varoihin, joiden suoritukset voitaisiin jäädyttää, jos jäsenmaa ei toteuta EDP-menettelyn
edellyttämiä tuloksellisia toimia. Toimeenpanon tehostamista koskevat ehdotukset
vaikuttavat sinänsä käyttökelpoisilta, mutta niiden toimivuus käytännössä riippuu
toteutuksen yksityiskohdista, kuten komission ja neuvoston käytössä olevasta
harkinnanvarasta.

Finanssipolitiikan ohjauskehikon kansallista omistajuutta vahvistettaisiin myös
kasvattamalla kansallisten finanssipolitiikan valvojien roolia suunnitelmien arvioinnissa
ja seurannassa. Myös jäsenmaiden makrotaloudellisten epätasapainojen seuranta
muuttuisi ennalta ehkäisevämpään suuntaan. EU:ta ja euroaluetta koskeviin
epätasapainoihin kiinnitettäisiin huomiota aiempaa enemmän.

Uudet säännöt uudelle vaalikaudelle: VM ehdottaa
täsmällisempää julkisen talouden ohjausta

Valtiovarainministeriön julkisen talouden ohjauksen kehittämistä pohtinut työryhmä

ehdotti marraskuun 2022 raportissaan[12] nykyisen menokehysjärjestelmän,
veropolitiikan ja julkisen talouden rahoitusasematavoitteiden yhteensovittamista siten,
että julkinen velkasuhde käännetään alenevalle uralle. Velkasuhdetavoitteesta
johdettaisiin ensin julkisen talouden rahoitusasematavoitteet ja edelleen tarvittavien
sopeutustoimien euromääräinen mittaluokka. Vaalikauden menokehys ja veropolitiikan
linja mitoitettaisiin hallitusohjelmassa rahoitusasematavoitteen mukaisesti.
Euromääräisestä kokonaisuudesta pidettäisiin kiinni suhdanteista riippumatta, mutta
hyvin poikkeuksellisia tilanteita varten käytettävissä olisi joustomekanismi.

Ehdotettu toimintamalli kehittäisi nykykäytäntöjä oikeaan, tavoitteellisempaan suuntaan
ja konkretisoisi tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimien euromääräisen
mittaluokan. Veropolitiikkaa ei edelleenkään kytkettäisi eksplisiittisesti menokehykseen,
minkä vuoksi esim. menokehyksen kiertäminen verotukia lisäämällä pitäisi estää
nykykäytännön mukaisesti hallituksen ohjelmakirjauksella. Veropolitiikalla olisi
hallituksen niin halutessaan silti merkittävä rooli yhdessä menopolitiikan kanssa
tasapainotavoitteen saavuttamisessa.

Työryhmän raportissa vertaillaan Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Alankomaiden
finanssipolitiikan ohjausjärjestelmiä. Yhteistä kaikille maille on menokatto, joka tosin on
muissa maissa lakisääteinen. Menokatto kattaa laajemman osan julkisista menoista
muissa maissa: Suomessa 45 %, Ruotsissa 55 %, Tanskassa 75 % ja Alankomaissa 80 %.
Kaikki maat ovat asettaneet keskipitkän aikavälin tavoitteen rakenteelliselle jäämälle.
Vain Ruotsissa on asetettu EU:n 60 prosentin velkakriteeriä tiukempi velkatavoite, 35 %,
josta poiketessa hallituksen täytyy esittää valtiopäiville selonteko korjaavista toimista.

Kun hyvinvointialueiden rahoitus tulee vuoden 2023 alussa suoraan valtion hallintaan,
julkisista menoista suurempi osa voi olla menokehyksen piirissä. Hyvinvointialueiden
rahoitus olisikin syytä sisällyttää valtion menokehykseen, vaikka voi olla perusteltua
tehdä rahoitukseen erillinen lisäbudjettivaraus, joka ei olisi käytettävissä muihin

12. Julkisen talouden ohjauksen kehittäminen. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2022:71.
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menoihin. Samalla on hyvä pohtia, kuinka tulevia hallituksia voitaisiin sitouttaa
paremmin tavoitteiden saavuttamiseen.

VM:n työryhmä ei ottanut suoraan kantaa siihen, miltä osin finanssipoliittisten
sääntöjen kansallista oikeusperustaa tulisi uudistaa. Nykyisin laissa säädetty
finanssipolitiikan ohjaus on lähinnä EU-sääntelystä kumpuavaa ja vaikuttavin
ohjausväline eli menokehysmenettely perustuu vakiintuneisiin käytäntöihin. On
mahdollista, että laajemmin laissa säädetyllä julkisen talouden ohjauksella olisi
vahvempi vaikutus julkisen talouden tilaan. Kääntöpuolella olisi joustavuuden
jonkinasteinen vähentyminen. Tosin joustomahdollisuudet vähenevät myös
finanssipolitiikan liikkumavaran kaventuessa velkaantumisen myötä.

Tavoitteena kriisinkestävä julkinen talous

Julkisen talouden kestävyyden varmistaminen tulevissakin kriiseissä edellyttää aktiivista
finanssipolitiikan liikkumavaraa luovaa politiikkaa. Tasapainoisempi julkinen talous
edellyttää jo lyhyellä aikavälillä suoraan sekä julkisia tuloja että menoja sopeuttavia
toimia, mutta myös keskipitkällä aikavälillä julkista taloutta vahvistavia rakenteellisia
uudistuksia. Toimia voidaan tehdä priorisoimalla menoja eli leikkaamalla vähemmän
tärkeitä menoja ja suuntaamalla menoja uudelleen. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää
apuna menokartoitusta, jossa arvioidaan eri menoerien vaikuttavuutta. Ylipäänsä
kokonaismenojen kasvun pitäminen talouden nimellistä trendikasvua hitaampana voi
olla myös toimiva keino tasapainottaa tuloja ja menoja.

Julkisia tuloja voidaan vahvistaa siten, että verojärjestelmän tehokkuutta parannetaan
esim. vähentämällä verotukia ja muita poikkeustoimia. Valtiovarainministeriö on jo
ilmoittanut tekevänsä verokartoituksen, jonka tarkoitus on koota tietoa verotuksen
neutraalisuutta ja tehokkuutta lisäävistä veromuutoksista ja niiden vaikutuksista
talouskasvuun ja työllisyyteen.

Seuraavilla vaalikausilla julkisen talouden reunaehdot on nähtävä aiempaa sitovimpana,
jos halutaan välttää tulevaisuuden valintoja rajoittavan velkaperinnön kertyminen.
Finanssipolitiikan kotimaista ohjausta on tiivistettävä. Julkisen talouden
rahoitusasematavoitteet on asetettava johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti yli
vaalikausien, ja tavoitteiden saavuttamista on tuettava finanssipolitiikan säännöillä.
Finanssipoliittista lakia olisi mahdollista laajentaa koskemaan julkisen talouden
tavoitteiden ja menokehysten asettamista. Tasapainotavoitteista johdetaan
hallitusohjelmien konkreettiset sopeutustavoitteet ja valitaan keinot, joilla tavoitteisiin
päästään.

Talouden kasvuedellytyksiä voidaan tukea mm. panostamalla koulutukseen,
tutkimukseen ja kehitykseen. Tällaiset panostukset tukevat myös vihreää siirtymää ja sen
edellyttämiä investointeja. Vakaalle pohjalle rakennettu julkinen talous kestää
tulevaisuudenkin kriisit.

Avainsanat

julkinen talous, julkisen talouden kestävyys, julkinen velka, finanssipolitiikka
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Suomen julkisen velan kestävyys
ja julkisen talouden
sopeutustarpeet
Tänään – Analyysi – Suomen talous

Pirkka Jalasjoki
Ekonomisti

Jarkko Kivistö
Neuvonantaja

Julkinen talous on ollut jo pitkään suhdannetilanteesta riippumatta rakenteellisestiJulkinen talous on ollut jo pitkään suhdannetilanteesta riippumatta rakenteellisesti
alijäämäinen. Jatkuvat alijäämät ovat lisänneet julkisen velan määrää suhteessaalijäämäinen. Jatkuvat alijäämät ovat lisänneet julkisen velan määrää suhteessa
BKT:hen. Koska korot ovat nyt selvästi nousseet, velan korkomenot kasvavat, kunBKT:hen. Koska korot ovat nyt selvästi nousseet, velan korkomenot kasvavat, kun
velkakanta uusiutuu ja kasvaa. Samaan aikaan väestön ikääntyminen lisää sosiaali- javelkakanta uusiutuu ja kasvaa. Samaan aikaan väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja
terveyspalveluiden tarvetta ja kustannuksia. Julkisen velan kasvu on syytä pysäyttääterveyspalveluiden tarvetta ja kustannuksia. Julkisen velan kasvu on syytä pysäyttää
lähivuosina, jotta tulevissakin kriiseissä ja tulevilla sukupolvilla olisi riittävästilähivuosina, jotta tulevissakin kriiseissä ja tulevilla sukupolvilla olisi riittävästi
liikkumavaraa. Julkisen talouden korjausliike vaatii merkittäviä menoleikkauksia jaliikkumavaraa. Julkisen talouden korjausliike vaatii merkittäviä menoleikkauksia ja
veronkorotuksia tulevina vaalikausina.veronkorotuksia tulevina vaalikausina.

Julkinen velka kasvaa edelleen

Suomen Pankin joulukuun 2022 ennusteen mukaan Suomen julkisyhteisöjen alijäämä
suhteessa BKT:hen kasvaa yli 2½ prosenttiin vuoteen 2025 mennessä (ks. Suomen
talous luisuu taantumaan). Jo päätettyjen pysyvien menolisäysten lisäksi julkista taloutta
heikentävät ikäsidonnaiset menot sekä lainanhoitomenot, jotka suurenevat korkojen
nousun seurauksena. Samaan aikaan julkinen velka suhteessa BKT:hen lähestyy 75
prosentin tasoa vuoden 2025 loppuun mennessä. Velkasuhteen kasvu jatkuu myös
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pitkällä aikavälillä, ellei julkisen talouden suuntaa muuteta.

Suomen Pankin julkisen talouden ennuste perustuu muuttumattoman politiikan
oletukseen, jossa huomioidaan vain tiedossa olevat tulevaisuutta koskevat poliittiset
päätökset, käytettävissä olevat tilastot sekä makrotalouden ennusteet ja oletukset
(taulukko 1). Erityisesti vaalikauden taitteessa jo lähivuosien finanssipolitiikan linjaan
liittyy suurta epävarmuutta.

Taulukko 1.

Suomen talouden kehitystä koskevat oletukset keskipitkällä
aikavälillä

2010–2019 2020–2025 2026–2035

Julkisyhteisöjen pl. työeläkelaitokset

nettoluotonanto, % suhteessa BKT:hen
−3,5 −3,5 -4,3

Julkisen velan nimelliskorko

(implisiittinen), %
1,9 1,0 2,2

Julkisyhteisöjen sulautettu velka, %

suhteessa BKT:hen
61,7 73,2 83,1

BKT:n volyymin kasvu, % 1,2 0,8 1,3

Kuluttajahintainflaatio (YKHI), % 1,5 3,0 2,0

Työllisten (15–74-vuotiaat) lukumäärä, 1

000 henkeä
2 444 2 583 2 599

Työttömyysaste, % 8,3 7,3 7,6

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.

Viime vuodet ovat jälleen osoittaneet, että julkisen velan lisäämisen kautta saatava
liikkumavara voi olla tulevaisuudessakin tarpeen. Mitä suuremmaksi julkinen velka
suhteessa talouden kokoon kasvaa, sitä korkeampaa hintaa velasta todennäköisesti
joudutaan maksamaan. Jotta velanhoitokustannus ei rajoittaisi normaaliaikojen
finanssipolitiikkaa liiaksi, velan määrä on syytä pitää kohtuullisena.

Suomen kansantalouden tilinpidon tilastoinnissa julkisyhteisöihin luetaan mukaan myös
yksityiset työeläkelaitokset, mikä on vahvistanut julkisen talouden rahoitusasemaa.
Työeläkelaitosten ylijäämä ei kuitenkaan suoraan pienennä muiden julkisyhteisöjen
velanoton tarpeita, eikä sitä voida käyttää velanhoitoon. Siten julkisen velan kertymiseen
vaikuttaa erityisesti valtionhallinnon, paikallishallinnon ja muiden
sosiaaliturvarahastojen kuin työeläkelaitosten yhteenlaskettu nettoluotonanto.

Julkisyhteisöjen (pl. työeläkelaitokset) rakenteellinen perusjäämä[1] on SP:n ennusteen
valossa arviolta −1,0 % suhteessa BKT:hen vuonna 2024 eli noin 3 mrd. euroa.

1. Suhdanteen, kertaluonteisten tekijöiden ja korkomenojen vaikutuksista puhdistettu rahoitusasema.
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Korkomenot mukaan lukien matkaa valtion- ja paikallishallinnon rakenteelliseen
tasapainoon on 5,7 mrd. euroa vuonna 2024.

Jo pitkään on ollut tiedossa Suomen väestörakenteeseen liittyvä julkisen talouden pitkän
aikavälin kestävyysongelma. Viimeisten 14 vuoden aikana Suomen julkinen velkasuhde
on kuitenkin kaksinkertaistunut. Aiemmin pitkän aikavälin haasteilta vaikuttaneet
julkisen talouden kipupisteet ovat jo monessa suhteessa nykypäivän ongelmia. Julkisen
talouden tasapainoa on ryhdyttävä parantamaan, jotta riittää välineitä myös tulevia
sukupolvia koskettavien ekologisten ongelmien ratkaisuun. Vaikka Suomen julkinen
velkasuhde on jo 1990-luvun alun kriisivuosien tasolla, tilanne poikkeaa siitä nyt selvästi.
Julkisen talouden korjausliikettä ei tarvitse vielä tehdä pakon edessä, vaan aikaa on, jos
työhön ryhdytään pian ja sitä jatketaan pitkäjänteisesti.

Laskelmia julkisen talouden sopeutustarpeesta

Julkisen talouden saattaminen kestävälle pohjalle vaatii aikaa. Julkisen talouden
sopeutustarpeita on arvioitu tässä esitellyissä laskelmissa seuraaville kahdelle
vaalikaudelle. Sopeutuksen vaikutuksia alijäämään ja velkaan tarkastellaan vuoteen 2035
ulottuvalla ajanjaksolla. Sopeutuksella tavoitellaan laskelmissa velkasuhteen kasvun
pysäyttämistä tai taittamista vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi EU:n perussopimus ja
talouspolitiikan ohjauskehikko voivat asettaa vaatimuksia velkasuhteen kehitykselle.
Yksinkertaisimmillaan velkaantuminen lopetetaan tasapainottamalla julkisyhteisöjen
(pl. työeläkelaitokset) tulot ja menot. Jos uutta velkaa ei tarvitse ottaa, velkasuhde
pienenee talouden kasvaessa eli BKT-nimittäjän suurentuessa.

Kun ikäsidonnaisten palveluiden tarve lisääntyy vuosittain, menojen lisäystä pitää
kompensoida jollakin tavoin, jos velan kasvua halutaan hallita. Toisaalta, kun velka
kasvaa ja korot ovat nousseet, uuden velan kalliimpi hinta kasvattaa vähitellen koko
velkakannan korkokuluja ja muodostaa samanlaisen menoautomaatin julkiseen
talouteen. Tämä dynamiikka vaikeuttaa julkisen talouden hallintaa.

Julkisyhteisöjen alijäämään ja velkaantumiseen voidaan vaikuttaa sekä julkisiin tuloihin
ja menoihin kohdistuvien sopeutustoimien että rakenteellisten uudistusten avulla.
Laskelmissa sopeutus tehdään yksinkertaisuuden vuoksi puoliksi menoleikkausten ja
puoliksi verotuksen kiristämisen kautta. Menoleikkausten oletetaan kohdistuvan
julkisyhteisöjen muille sektoreille maksamiin tulonsiirtoihin, rahamääräisiin etuuksiin ja
tukipalkkioihin. Leikkauksia ei siten kohdistu julkiseen palvelutuotantoon tai julkisiin

investointeihin.[2] Veronkorotusten oletetaan kohdistuvan puoliksi välittömiin (lähinnä
tuloveroja) ja puoliksi välillisiin veroihin (joista merkittävin yksittäinen verolaji on
arvonlisävero). Sopeutusskenaariot perustuvat Suomen Pankin joulukuun 2022
suhdanne-ennusteeseen, pitkän aikavälin ennusteeseen ja julkisen talouden
kestävyyslaskelmaan, joista viimeksi mainittua esitellään myöhemmin tässä artikkelissa.
Sopeutuksen vaikutus talouskasvuun on pyritty huomioimaan laskelmissa.

2. Mahdollisia julkisten menojen säästökohteita ja niiden keskinäisiä suuruusluokkia on tarkasteltu Arto Kokkisen

artikkelissa Julkisen talouden arvio 2019 (Suomen talouden ennuste, joulukuu 2019).
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Kuvio 1.

Ilman uusia päätöksiä sopeutuksesta muiden julkisyhteisöjen kuin työeläkelaitosten
alijäämä painuu vuoteen 2035 mennessä lähes −21 mrd. euroon eli 4,9 prosenttiin
suhteessa BKT:hen (kuvio 1). Muuttumattoman politiikan skenaariossa alijäämää
kasvattavat ikäsidonnaisten menojen kasvu ja julkisen velan hoitokustannusten kasvu.
Muut ikäsidonnaiset menot kuin työeläkemenot suhteessa BKT:hen kasvavat 0,8
prosenttiyksikköä vuodesta 2022 vuoteen 2035. Korkomenot suhteessa BKT:hen

kasvavat vastaavalla ajalla 1,8 prosenttiyksikköä.[3]

Ensin arvioidaan, kuinka suuri sopeutus tarvittaisiin pysäyttämään euromääräisen
julkisen velan kasvu ja taittamaan se. Skenaariossa muiden julkisyhteisöjen kuin
työeläkelaitosten vuotuisia menoja ja tuloja sopeutetaan vuosina 2024–2031 eli kahden
vaalikauden ajan. Laskelmassa oletetaan, että sopeutus tehdään tasaisesti, eli jokaiselle
vuodelle kohdistuu euromääräisesti samansuuruiset pysyvät menoleikkaukset ja
veronkiristykset, jotka tehdään kumulatiivisesti aiempien vuosien sopeutuksen päälle.
Tasapainoon pääsemiseksi ja siten velan kasvun pysäyttämiseksi tarvittaisiin peräti 13
mrd. euron suuruinen tasasopeutus vuodesta 2024 alkaen (kuvio 2).

3. Julkisen velan korko-oletus seuraa Euroopan komission ikääntymistyöryhmän oletusta, jossa nimelliskorko

nousee 4 prosenttiin vuonna 2050.
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Kuvio 2.

Velkasuhteen painaminen 60 prosenttiin vaatisi
julkisen talouden tasapainottamista

Julkinen velka suhteessa BKT:hen ei välttämättä kasva, vaikka euromääräinen velka

kasvaisi. Jos julkisen talouden perusjäämä[4] on riittävän lähellä tasapainoa, niin
velkasuhteen kasvu riippuu velan koron ja talouskasvun erotuksesta. Mikäli BKT:n
kasvuvauhti ylittää velkakannasta maksettavan keskimääräisen koron, velkasuhde
pienenee, ja päinvastoin. Lisäksi velkasuhteeseen vaikuttavat erilaiset ajoittumistekijät ja
epäsäännölliset rahoitustaloustoimet, kuten tulot omaisuuden myynnistä tai likvidien
kassavarojen käyttö (kuvio 3).

4. Julkisten tulojen ja muiden julkisten menojen kuin korkomenojen erotus.
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Kuvio 3.

Ilman sopeutusta julkinen velka suhteessa BKT:hen kasvaa vuoteen 2035 mennessä noin
91 prosenttiin (kuvio 4). Velkasuhteen vakauttamiseksi vaadittaisiin 7 mrd. euron
tasasopeutus 8 vuoden eli kahden seuraavan vaalikauden aikana. 13 mrd. euron
suuruisen sopeutuksen myötä oltaisiin vuonna 2035 tilanteessa, jossa 60 prosentin
velkasuhdekriteeri täyttyisi eikä julkinen talous velkaantuisi euromääräisesti.

Kuvio 4.

Suomen tapauksessa on käynyt niin, että finanssikriisin jälkeen korko-kasvueron
velkasuhdetta pienentävä vaikutus on hautautunut negatiivisen perusjäämän velkaa
kasvattavan vaikutuksen alle, ja velkasuhde on kasvanut merkittävästi. Samalla
työeläkelaitosten ylijäämä on pitänyt koko julkisen talouden nettoluotonannon suhteessa
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BKT:hen EU:n perussopimuksen 3 prosentin alijäämärajan puitteissa. Niin kauan kuin
julkinen velka on pysynyt 60 prosentin rajan alapuolella, velkaantuminen on voinut
jatkua. Velkarajan ylityskään ei vielä sellaisenaan ole riittänyt käynnistämään Suomeen
kohdistuvia liiallisen alijäämän menettelyjä.

Voimakas talouskasvu on edellä kuvatun mukaisesti erittäin tehokas lääke velkasuhteen
kasvua vastaan. Jos BKT:n volyymin kasvu kiihtyisi pysyvästi 0,4 %-yksikköä oletettua

perusuraa (taulukko 1) nopeammaksi vuodesta 2024 alkaen[5], velkasuhde ei kasvaisi
vuodesta 2026 vuoteen 2035 (kuvio 5). Jos BKT:n kasvu kiihtyisi 0,9 prosenttiyksikköä,
myös euromääräinen velkaantuminen päättyisi vuoteen 2035 mennessä.

Kuvio 5.

Rakenteellisilla uudistuksilla voidaan parhaimmillaan vähentää julkisten menojen
kasvupainetta tai kasvattaa veropohjia talouskasvua tukemalla. Jos oletetaan, että
terveydenhoidon ja pitkäaikaishoivan menot suhteessa BKT:hen jäävät reaalisesti
vuoden 2027 tasolle, velkasuhteen vakauttamiseen ja toisaalta julkisyhteisöjen (pl.
työeläkelaitokset) talouden tasapainottamiseen vuoteen 2035 mennessä tarvittaisiin
kumpaankin 2 mrd. euron verran pienempi sopeutus kuin ennustettu ikäsidonnaisten
menojen kasvu huomioitaessa.

Näiden skenaarioiden perusteella on selvää, että tehokkain tapa tasapainottaa julkista
taloutta olisi yhdistelmä talouskasvua ja työllisyyttä tukevia rakenteellisia uudistuksia
sekä julkisen talouden sopeutusta. Kasvua vauhdittavat uudistukset ja niiden
toimeenpano jo lähivuosina ovat välttämättömiä, mutta vain sopeutuksen vaikutukset
julkiseen talouteen ovat varmuudella saavutettavissa politiikkapäätöksin.

Julkisen velan korkomenot kasvavat, kun euromääräinen velka kasvaa ja korkotaso
nousee. Tällöin sopeutus voi olla tehokkaampaa toteuttaa etupainoisesti, jolloin

5. Kasvun kiihtymisen oletetaan syntyvän työn tuottavuuden kasvun kautta.
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velkaantumista hillitään nopeammin. Etupainoisessa sopeutuksessa velkasuhteen
vakauttaminen tai muiden julkisyhteisöjen kuin työeläkelaitosten nettoluotonannon
tasapainottaminen vuoteen 2035 mennessä vaatisi karkeasti ottaen lähes yhtä suurta
sopeutusta kuin tasasopeutus. Esimerkiksi 7 mrd. euron etupainoisen sopeutuksen

tapauksessa[6] nettoluotonanto kuitenkin paranee nopeammin ja vuoden 2035
velkasuhde pienenee näin sopeutettuna hieman alle 70 prosenttiin eli yli 2½
prosenttiyksikköä tasasopeutusta alemmas. Mikäli sopeutus on tulevalla vaalikaudella 6

mrd. euroa ja sitä seuraavalla 3 mrd. euroa tasaisesti kullekin vuodelle jaettuna[7],
velkasuhde painuu noin 65 prosenttiin ja julkisyhteisöjen (pl. työeläkelaitokset) alijäämä
pienenee 6 mrd. euroon vuoteen 2035 mennessä.

Mikäli sopeutus tehdään pelkästään verotusta kiristämällä, velkasuhteen vakauttamiseen
vuoteen 2035 mennessä vaaditaan kokonaisveroasteen (verot ja veroluonteiset maksut
yhteensä per BKT) vuosittainen lähes 0,3 %-yksikön kiristäminen vuosina 2024–2031.
Tällöin veroaste kiristyy sopeutuksen myötä yhteensä runsaat 2 %-yksikköä.
Euromääräisen velkaantumisen lopettaminen vuoteen 2035 mennessä vaatisi hieman yli
½ %-yksikön vuosittaisen kiristyksen veroasteeseen, jolloin kiristyminen on yhteensä yli
4 %-yksikköä.

Pitkän aikavälin kestävyysvaje

Julkisen talouden pitkän aikavälin velkakestävyyttä arvioidaan hahmottamalla julkisten

tulojen ja menojen kehitystä vuoteen 2070 saakka[8]. Tällaisessa painelaskelmassa
oletetaan, että ikäsidonnaiset menot muuttuvat, kun väestörakenne muuttuu. Lisäksi
omaisuustulojen ja -menojen laskelma korko-oletusten pohjalta vaikuttaa
ikäsidonnaisiin menoihin. Kestävyysvajeen S2-indikaattori tiivistää yhteen lukuun,
kuinka paljon julkisen talouden rahoitusasemaa pitäisi korjata pysyvästi niin, ettei
julkinen velka kasvaisi hallitsemattomasti tulevaisuudessa. Suomen Pankin arvio
kestävyysvajeesta on noin 4 % suhteessa BKT:hen vuoden 2027 tasolla.

Suomen Pankin kestävyysvajearvio on nyt suurempi kuin vuonna 2021, jolloin se oli 3½
%. Arvion muutokseen ovat lähinnä vaikuttaneet laskelman lähtövuoden bruttovelan
tulevat korkomenot ja laskelman lähtövuoden rakenteellinen alijäämä, jotka molemmat
ovat hieman aiempaa suuremmat. Laskelmassa sekä ikäsidonnaiset menot että
korkomenot muuttavat julkisia menoja suhteessa BKT:hen laskelman lähtövuoden 2027
jälkeen. Ikäsidonnaisten menojen kehityksessä on huomioitu Eläketurvakeskuksen uudet

pitkän aikavälin laskelmat[9] ja arviot eläkkeensaajien lukumäärän ja eläkkeiden
korvaussuhteen kehityksestä. Terveydenhoidon, pitkäaikaishoivan ja koulutusmenojen
kehitykseen vaikuttavat myös väestön ikärakenne ja sen muutos (taulukko 2). Julkisten
menojen kehitystä arvioidaan vuoden 2020 tietojen pohjalta lukuunottamatta

6. Vuosittainen sopeutus on tällöin 0,9 mrd. euroa tulevalla vaalikaudella ja 0,3 mrd. euroa sitä seuraavalla.

7. Tässä tapauksessa vuosittainen sopeutus on 1,5 mrd. euroa tulevalla vaalikaudella ja 0,75 mrd. euroa sitä

seuraavalla.

8. Kestävyysvajeen laskentaperiaatteita selittivät tarkemmin Jarkko Kivistö ja Pirkka Jalasjoki Euro & talous

-artikkelissa, Suomen talouden ennuste, joulukuu 2021.

9. Tikanmäki et al. (2022): Lakisääteiset eläkkeet - pitkän aikavälin laskelmat 2022. Eläketurvakeskuksen

raportteja 05/2022.
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terveydenhoidon menoja, jotka kasvoivat voimakkaasti koronapandemian vuoksi.
Terveydenhoidon menojen kasvua arvioidaan siksi vuoden 2019 tietojen pohjalta.
Julkiset tulot kehittyvät pääosin talouden kasvun eli työn tuottavuuden ja työllisyyden
määräämää vauhtia. Julkisen velan korko-oletus seuraa Euroopan komission
ikääntymistyöryhmän oletusta, jossa nimelliskorko nousee 4 prosenttiin vuonna 2050.

Taulukko 2.

Ikäsidonnaiset menot suhteessa BKT:hen

2019 2020 2035 2070
Muutos

2019–2035

Muutos

2019–2070

Eläkkeet 13,3 13,9 13,4 14,0 0,0 0,7

Terveydenhoito 6,8 7,3 7,5 8,0 0,7 1,2

Pitkäaikaishoiva 2,0 2,0 2,9 4,8 0,9 2,8

Koulutus 5,6 5,8 5,2 5,5 -0,4 -0,1

Työttömyys 1,7 2,0 2,0 1,9 0,2 0,2

Ikäsidonnaiset menot

yhteensä
29,5 31,1 30,9 34,3 1,4 4,7

Ikäsidonnaiset menot

pl. eläkkeet
16,2 17,2 17,6 20,3 1,4 4,1

Lähteet: Tilastokeskus, Eläketurvakeskus ja Suomen Pankin laskelmat.

Yhteenveto

Suomen julkisen velan kasvupaine johtuu julkisten tulojen ja menojen epätasapainosta,
jota tulevina vuosina heikentävät hoito- ja hoivakulujen sekä velan korkomenojen kasvu.
Velkasuhteen vakauttaminen vuoteen 2035 mennessä vaatisi 7 mrd. euron yhdistetyn
meno- ja tulosopeutuksen kahden seuraavan vaalikauden aikana, mikäli sopeutus
jaettaisiin tasan vuosille 2024–2031. Jos sopeutus tehtäisiin pelkästään veroja
kiristämällä, kokonaisveroasteen tulisi nousta samassa ajassa vuosittain lähes 0,3 %-
yksikköä eli yhteensä yli 2 %-yksikköä.

Julkisen talouden euromääräisen velkaantumisen päättäminen vuoteen 2035 mennessä
vaatisi 13 mrd. euron yhdistetyn meno- ja tulosopeutuksen. Tällöin myös velkasuhde
painuisi EU:n perussopimuksen määrittämän 60 % viiterajan alapuolelle. Artikkelissa
esitettyjä tulevaisuutta koskevia laskelmia varten joudutaan tekemään erilaisia oletuksia,
minkä vuoksi laskelmien tuloksiin liittyy luonnollista epävarmuutta. Keskipitkälle ja
pitkälle aikavälille tehdyt laskelmat antavat kuitenkin käsityksen niiden haasteiden
mittaluokasta, jonka julkisen talouden pitäjät joutuvat todennäköisesti lähivuosina
kohtaamaan. Julkisen velan kasvu on syytä pysäyttää lähivuosina, jotta tulevissakin
kriiseissä ja tulevilla sukupolvilla olisi riittävästi liikkumavaraa. Julkisen talouden
korjausliikettä ei tarvitse vielä tehdä pakon edessä, vaan aikaa on, jos työhön ryhdytään
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pian ja sitä jatketaan pitkäjänteisesti.

Avainsanat

julkinen talous, kestävyysvaje, julkisen talouden kestävyys, julkinen velka
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VAIHTOEHTOISLASKELMA

Kotitalouksien kulutus voi olla
kovilla energiakriisissä
Tänään – Ennuste – Suomen talous

Suomen talouden ennusteen vaihtoehtoislaskelma kuvaa Suomen Pankin joulukuunSuomen talouden ennusteen vaihtoehtoislaskelma kuvaa Suomen Pankin joulukuun
2022 perusennusteen riskejä, jotka voivat toteutuessaan johtaa ennakoitua heikompaan2022 perusennusteen riskejä, jotka voivat toteutuessaan johtaa ennakoitua heikompaan
talouskasvuun. Laskelmassa arvioidaan, millaisia vaikutuksia Suomen taloudelle voi ollatalouskasvuun. Laskelmassa arvioidaan, millaisia vaikutuksia Suomen taloudelle voi olla
sillä, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa pitkittyy, energian saatavuus heikkeneesillä, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa pitkittyy, energian saatavuus heikkenee
entisestään ja taloudellinen epävarmuus lisääntyy. Verrattuna perusennusteeseenentisestään ja taloudellinen epävarmuus lisääntyy. Verrattuna perusennusteeseen
entisestään syvenevä kriisi pitkittäisi Suomen talouden taantumaa ja ylläpitäisientisestään syvenevä kriisi pitkittäisi Suomen talouden taantumaa ja ylläpitäisi
ennustettua suurempia hintapaineita vuonna 2023. Perusennustetta nopeampi inflaatioennustettua suurempia hintapaineita vuonna 2023. Perusennustetta nopeampi inflaatio
ja ennakoitua nopeammin nousevat korot heikentäisivät yksityisen kulutuksen kehitystäja ennakoitua nopeammin nousevat korot heikentäisivät yksityisen kulutuksen kehitystä
voimakkaasti. Kotitaloussektorin suuri velkaantuneisuus voi syventää taantumaa,voimakkaasti. Kotitaloussektorin suuri velkaantuneisuus voi syventää taantumaa,
etenkin jos velkaisten kotitalouksien taloudellinen liikkumavara on pieni.etenkin jos velkaisten kotitalouksien taloudellinen liikkumavara on pieni.

Sota ja energiakriisi voivat pitkittää taantumaa

Vaihtoehtoislaskelma kuvaa skenaariota, jossa kasvu on perusennustetta heikompaa.[1]

Siinä oletetaan, että sota pitkittyy ja pitää yllä epävarmuutta taloudessa. Sodan
jatkumisen lisäksi geopoliittiset jännitteet pysyvät suurina ja häiriöt kansainvälisissä
arvoketjuissa jatkuvat. Pankkien rahoituskustannusten oletetaan kasvavan lisääntyneen

1. Vaihtoehtoislaskelma ei välttämättä edusta Euroopan keskuspankkijärjestelmän näkemystä. Laskelmassa on

hyödynnetty Euroopan keskuspankin joulukuun 2022 "downside"-skenaariolaskelman oletuksia talouden ulkoisen

toimintaympäristön kehityksestä.
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epävarmuuden ja heikentyneen taloustilanteen myötä (taulukko 1).

Laskelmassa oletetaan, että energian saatavuudesta on pulaa euroalueella, kun kaasun
tulo Venäjältä loppuu kokonaan. Tämä johtaa korkeiden energian hintojen lisäksi
tuotantoleikkauksiin euroalueella sekä kuluvana että sitä seuraavana talvena, koska
talvien oletetaan skenaariossa olevan kylmiä. Tuotanto-ongelmien aiheuttama heikko
taloustilanne euroalueella vähentää Suomen vientikysyntää. Lisäksi oletetaan, että
kylmän sään vuoksi myös kotimaassa sähkön saatavuudesta on pulaa kuluvana talvena,
mikä aiheuttaa katkoja tuotannossa. Oletusten mukaan Venäjän öljyvienti myös EU-
maiden ulkopuolelle vähenee lyhyellä aikavälillä. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta
nousee selvästi korkeammaksi kuin perusennusteessa (taulukko 1).

Taulukko 1. Vaihtoehtoislaskelman oletukset

2022e 2023e 2024e 2025e

Vientimarkkinat

(vuosikasvu, %) Perusennuste 5,6 1,7 3,1 3,3

Vaihtoehtoislaskelmat 5,6 -0,3 0,7 4,0

Kilpailijoiden

vientihinnat

(vuosikasvu, %) Perusennuste 16,9 3,7 2,1 2,0

Vaihtoehtoislaskelmat 16,9 7,5 1,2 0,7

Raakaöljy ($/barreli) Perusennuste 104,6 86,4 79,7 76,0

Vaihtoehtoislaskelmat 104,6 122,5 92,0 76,8

Yrityslainakorko (%) Perusennuste 1,6 3,4 3,9 4,0

Vaihtoehtoislaskelmat 1,6 3,7 4,6 4,7

Perusennuste: Suomen Pankin joulukuun 2022 ennusteura.

e = ennuste.

Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki.

Vaihtoehtoislaskelma on toteutettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa
Suomen Pankin Aino 2.0 -mallilla – käytetään myös perusennusteen laatimiseen – on
arvioitu edellä kuvatun heikomman skenaarion vaikutusta talouskasvuun, yksityiseen
kulutukseen, työllisyysasteeseen ja inflaatioon (laskelma 1).

Vaihtoehtoislaskelman toisessa vaiheessa arvioidaan Aino 3.0 -mallilla, millaisia
vaikutuksia ennakoitua heikommalla talouskehityksellä on etenkin kotitalouksien
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tilanteeseen (laskelma 2). Tämän mallilaskelman avulla pystytään arvioimaan, miten
kotitalouksien velkaantuneisuus vaikuttaa niiden kykyyn sopeutua ostovoiman
heikkenemiseen ja nopean inflaation aiheuttamiin nouseviin korkoihin ja kuinka suuria
kokonaistaloudellisia kerrannaisvaikutuksia tällä voi olla. Aino 2.0 -mallilla ei kyetä

arvioimaan näitä vaikutuksia mallin rakenteen vuoksi.[2]

Vaihtoehtoislaskelman ensimmäisessä vaiheessa talouskasvu hidastuu enemmän ja
pitkäaikaisemmin kuin perusennusteessa (kuvio 1, taulukko 2) ja BKT jää vielä vuonna
2025 selvästi perusennustetta alhaisemmaksi. Sekä sodan jatkuminen että energiakriisin
syveneminen kasvattavat epävarmuutta, mikä heikentää sekä yksityistä kulutusta että
investointeja ennusteen perusuraan nähden. Laskelmassa talouskasvu hidastuu vuonna
2023 myös heikon vientikysynnän, nousevien korkojen ja korkeampien hintojen takia.

Työllisyys heikkenee taloustilanteen vanavedessä, ja työmarkkinoiden tilanne jää
perusennustetta heikommaksi vielä vuonna 2025. Työllisyysaste pysyy kuitenkin yli
70 prosentissa laskelman ensimmäisessä vaiheessa ja päätyy 71,4 prosenttiin vuonna
2025 (taulukko 2).

Korkeammista energian hinnoista ja tuotanto-ongelmista seuraa, että hintapaineet
hellittävät vaihtoehtoislaskelmassa perusennustetta hitaammin ja inflaatio on
nopeampaa erityisesti vuonna 2023 (taulukko 2). Ennustejakson loppua kohti laskevat
energian hinnat ja vähentynyt kysyntä hidastavat hintojen nousua.

Kuvio 1.

2. Aino 3.0 -malliversiossa kotitaloussektori on mallinnettu yksityiskohtaisemmin kuin perusennusteen

tuotannossa käytetyssä Aino 2.0 -malliversiossa. Toisin kuin siinä, Aino 3.0 -mallissa osa kotitalouksista oletetaan

asuntovelkaisiksi ja niiden lainanottoa rajoittaa sitova enimmäisluototussuhde. Näin ollen mallilla voidaan

arvioida kotitalouksien velanoton kokonaistaloudellisia vaikutuksia.

Eurojatalous.fi — Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta 60

https://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/bkt-karsii-pitkaaikaisesti-sodan-pitkittymisesta-ja-energiakriisin-karjistymisesta/
https://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/bkt-karsii-pitkaaikaisesti-sodan-pitkittymisesta-ja-energiakriisin-karjistymisesta/


Taulukko 2. Vaihtoehtoislaskelman tulokset

2022e 2023e 2024e 2025e

Bruttokansantuote,

vuosikasvu (%) Perusennuste 1,9 -0,5 1,1 1,5

Laskelma, 1. vaihe

(Aino 2.0) 1,9 -1,6 -0,8 1,9

Laskelma, 2. vaihe

(Aino 3.0) 1,9 -3,6 -1,5 4,1

Yksityinen kulutus,

vuosikasvu (%) Perusennuste 2,4 -1,3 0,4 1,1

Laskelma, 1. vaihe

(Aino 2.0) 2,4 -3,2 -1,6 3,3

Laskelma, 2. vaihe

(Aino 3.0) 2,4 -4,2 -2,0 6,6

Työllisyysaste (%) Perusennuste 73,7 73,6 73,8 74,1

Laskelma, 1. vaihe

(Aino 2.0) 73,7 72,7 70,8 71,4

Laskelma, 2. vaihe

(Aino 3.0) 73,7 70,5 64,6 66,1

Inflaatio* (%) Perusennuste 7,2 5,0 1,6 1,7

Laskelma, 1. vaihe

(Aino 2.0) 7,2 6,0 1,6 1,9

Laskelma, 2. vaihe

(Aino 3.0) 7,2 9,4 1,5 1,6

Perusennuste: Suomen Pankin joulukuun 2022 ennusteura.

* = Yhdenmukaistettu

kuluttajahintaindeksi.

e = ennuste.

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
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Kotitaloussektorin velkaantuneisuus voi syventää
taantumaa

Edellä esitetyssä ensimmäisen vaiheen laskelmassa eräänä taustaoletuksena on, että
kotitaloudet pystyvät tasaamaan kulutustaan yli ajan säästämällä tai purkamalla
säästöjään, jos niiden käytettävissä olevat tulot muuttuvat. Ne voivat myös sopeuttaa
lainanottoaan rahoittaakseen kulutustaan. Kotitalouksilla voi kuitenkin todellisuudessa
olla luotto- tai likviditeettirajoitteita, jotka estävät niitä ottamasta lainaa, jos niiden tulot

äkillisesti vähenevät.[3]

Edellä vaihtoehtoislaskelman ensimmäisessä vaiheessa kuvattu ennustettua nopeampi
inflaatio, suurempi ostovoiman supistuminen ja voimakkaampi korkojen nousu
heikentävät eritoten velkaantuneiden ja luotto- tai likviditeettirajoitteisten kotitalouksien
asemaa. Tällaiset kotitaloudet eivät välttämättä pysty säästöjen purkamisen tai velanoton
avulla kompensoimaan elinkustannusten nousua, kun niiden reaalitulot supistuvat ja
ostovoima heikkenee taantuman ja nopean inflaation takia.

Laskelman oletusten mukaan taloudellisen epävarmuuden vuoksi lainojen riskilisät
kasvavat ja rahoitusolot kiristyvät. Sen seurauksena myös asuntolainojen korot nousevat,
mikä kasvattaa asuntovelkaisten kotitalouksien lainanhoitomenoja ja vähentää
kotitalouksien muuhun kulutukseen käytettävissä olevia tuloja. Samalla talouden
taantuma ja korkojen nousu tyypillisesti alentavat asuntojen hintoja ja siten lainojen
vakuuksien arvoa, mikä heikentää entisestään kotitalouksien lainanottokykyä.

Jos suuri määrä kotitalouksia joutuu tällaisessa tilanteessa likviditeetti- tai
luottorajoitteiden vuoksi supistamaan kulutustaan jyrkästi, sillä voi olla merkittäviä
kokonaistaloudellisia kerrannaisvaikutuksia. Talouden taantuma on syvempi ja
toipuminen hitaampaa.

Seuraavaksi tarkastellaan, kuinka edellisessä osiossa esitetyt ensimmäisen vaiheen
laskelmat muuttuvat, kun huomioidaan, että jotkin kotitalouksista ovat velkaantuneita ja
niihin kohdistuu luottorajoitteita. Laskelman toisessa vaiheessa käytetään samoja
oletuksia Suomen ulkoisen toimintaympäristön ennakoitua heikommasta kehityksestä
kuin edellä (taulukko 1). Mallissa 12 % kaikista kotitalouksista on asuntovelkaisia ja

niiden kyky ottaa lainaa on sidottu asuntojen vakuusarvoon.[4] Luottorajoitteiden vuoksi
ne joutuvat leikkaamaan kulutustaan rajusti, jos niiden tulot vähenevät.

Tässä toisen vaiheen laskelmassa vuonna 2023 yksityinen kulutus supistuu 2,9
prosenttiyksikköä enemmän kuin perusennusteessa ja 2,4 prosenttiyksikköä enemmän
vuonna 2024 (taulukko 2, kuvio 2). Verrattuna laskelman ensimmäiseen vaiheeseen

3. Luottorajoitteella tarkoitetaan tilannetta, jossa kotitalous ei saa hakemaansa lainaa tai saa sitä vähemmän kuin

on hakenut. Likviditeettirajoite puolestaan viittaa tilanteeseen, jossa kotitaloudella on vain vähän likvidejä varoja

– esimerkiksi käteistä tai pankkitalletuksia käyttelytilillä – jotka voivat tarjota taloudellisia puskureita pahan

päivän varalta.

4. Luottorajoitteisten kotitalouksien osuus on arvioitu Tilastokeskuksen julkaisemaa vuoden 2019

varallisuustutkimuksen kotitaloustason aineistoa hyödyntäen ja Kaplanin ym. (2014) kuvaamaa määritelmää

soveltaen. Ks. Kaplan, G., Violante, G. L. ja Weidner, J. (2014) The Wealthy Hand-to-Mouth, NBER Working

Paper 20073, 4/2014.
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yksityinen kulutus supistuu prosenttiyksikön enemmän vuonna 2023 ja 0,4
prosenttiyksikköä enemmän vuonna 2024. Tämä erotus kuvaa kotitalouksien
velkaantumisen ja luottorajoitteiden aiheuttamia kokonaistaloudellisia
kerrannaisvaikutuksia. Korkotason noustessa kotitalouksien nimelliset asuntolainojen
lainanhoitokustannukset ovat vuonna 2023 noin 7 % suuremmat kuin perusennusteessa.
Vuoden 2024 aikana lainanhoitomenojen kasvu taittuu. Ne jäävät ennustejakson
loppupuolella kuitenkin lähes 9 % suuremmiksi kuin vielä vuonna 2022, kun korot jäävät
aiempaa korkeammiksi.

Kuvio 2.

Uusien asuntolainojen kysyntä vähenee, kun reaalitulot supistuvat ja korot nousevat.
Samalla nopea inflaatio syö olemassa olevan lainakannan reaaliarvoa. Hintojen noususta
puhdistettu reaalinen asuntolainakanta supistuu lähivuosina, ja vuonna 2025 reaalinen
asuntolainakanta on 1,6 % pienempi kuin perusennusteessa. Tästä huolimatta
kotitaloussektorin asuntovelkaantuminen suhteessa tuloihin kasvaa ennustejakson
aikana verrattuna vuoden 2022 tilanteeseen, sillä käytettävissä olevat tulot supistuvat
enemmän kuin asuntolainakanta. Nopea inflaatio ei siten helpota asuntovelallisten
tilannetta.

Kotitalouksien kulutuskysynnän jyrkkä väheneminen heikentää myös talouden
tuotannon, työn kysynnän ja palkkojen kehitystä. Tämä pahentaa taantumaa entisestään
(kuvio 1). Syvän taantuman seurauksena myös työllisyysaste heikkenee voimakkaasti.
Laskelmassa talouskasvu jää vuonna 2023 yli 3 prosenttiyksikköä perusennustetta
heikommaksi (taulukko 2). Vuonna 2024 kasvu puolestaan on 2,6 prosenttiyksikköä
hitaampaa kuin perusennusteessa. Vaihtoehtoislaskelman ensimmäiseen vaiheeseen
verrattuna talous supistuu 2 ja 0,7 prosenttiyksikköä enemmän vuosina 2023 ja 2024.
Tämä erotus kuvaa jälleen kotitalouksien luottorajoitteiden suhdanteita voimistavaa
vaikutusta.

Vuonna 2025 talous alkaa elpyä, kun Suomen ulkoinen kysyntä vahvistuu, inflaatio
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hidastuu selvästi ja korkojen nousu hellittää. Yksityinen kulutus ja samalla koko talous
toipuvat nopeasti, kun etenkin velkaantuneiden kotitalouksien asema helpottuu ja niiden
tulokehitys kohenee. BKT:n kasvu on 2,6 prosenttiyksikköä nopeampaa kuin
perusennusteessa.

Tässä kuvattu vaihtoehtoislaskelman toinen vaihe kuvaa vakavaa talouden häiriötilaa,
jossa velkaantuneisiin kotitalouksiin kohdistuvat luottorajoitteet ovat sitovia. Mallin
tuottama yksityisen kulutuskysynnän jyrkkä supistuminen johtuu etenkin siitä, että
velkaantuneet kotitaloudet joutuvat luottorajoitteiden vuoksi sopeuttamaan kulutustaan
hyvin voimakkaasti, kun niiden käytettävissä olevat tulot muuttuvat.

Suomen tilastoaineiston ja aiemman analyysin perusteella velkaantuneiden
kotitalouksien taloudellinen liikkumavara on kuitenkin tyypillisesti kohtuullinen, ja
todellisuudessa suuri osa tuloihinsa nähden voimakkaastikin velkaantuneista
kotitalouksista pystyy vaimentamaan taloudellisten shokkien vaikutuksia omaan

tilanteeseensa erilaisten puskureiden avulla.[5] Toisen vaiheen mallilaskelman tuloksia
voi näin ollen pitää eräänlaisena ylärajana sille, minkä suuruisia kokonaistaloudellisia

kerrannaisvaikutuksia kotitaloussektorin velkaantuneisuus voi aiheuttaa, kun taas
ensimmäisen vaiheen laskelmassa ne jäävät kokonaan huomioimatta.

5. Voimakkaasti velkaantuneiden kotitalouksien taloudellista tilannetta ja liikkumavaraa on kotitalouskohtaista

vuoden 2019 varallisuustutkimuksen aineistoa käyttäen analysoinut tarkemmin mm. P. Mäki-Fränti (2021)

Voimakkaasti velkaantuneiden taloudellinen tilanne vaihtelee Suomessa, Euro & talous 25.11.2021. Analyysissa

havaitaan, että suuret velat ovat painottuneet hyvätuloisille ja varakkaille kotitalouksille, joilla on hyvä

lainanhoitokyky. Samalla velkaantuneiden kotitalouksien taloudellisen liikkumavaran havaitaan olevan

keskimäärin hyvä suurista velkamääristä huolimatta.
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Ennustetaulukot vuosille
2022–2025 ( joulukuu 2022)
Tänään – Ennuste – Suomen talous

Suomen talous kasvaa 1,9 % vuonna 2022 hyvän alkuvuoden ansiosta. VenäjänSuomen talous kasvaa 1,9 % vuonna 2022 hyvän alkuvuoden ansiosta. Venäjän
hyökkäyssodan kärjistämän energiakriisin ja elinkustannusten nopean nousunhyökkäyssodan kärjistämän energiakriisin ja elinkustannusten nopean nousun
seurauksena talous on ajautumassa lievään taantumaan vuonna 2023 ja BKT supistuuseurauksena talous on ajautumassa lievään taantumaan vuonna 2023 ja BKT supistuu
0,5 %. Kasvu elpyy 1,1 prosenttiin vuonna 2024. Vuonna 2025 talouden kasvu on 1,5 %.0,5 %. Kasvu elpyy 1,1 prosenttiin vuonna 2024. Vuonna 2025 talouden kasvu on 1,5 %.

1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT

Viitevuoden 2015 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

Bruttokansantuote markkinahintaan 3,0 1,9 -0,5 1,1 1,5

Tavaroiden ja palveluiden tuonti 6,0 8,6 -1,0 1,3 3,8

Tavaroiden ja palveluiden vienti 5,4 1,7 1,8 2,8 3,1

Yksityinen kulutus 3,7 2,4 -1,3 0,4 1,1

Julkinen kulutus 2,9 2,7 0,7 0,6 0,5

Yksityiset kiinteät investoinnit 4,7 4,7 -2,0 -0,1 1,7

Julkiset kiinteät investoinnit -11,5 7,2 2,4 2,5 14,7

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
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2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

BKT, määrän prosenttimuutos 3,0 1,9 -0,5 1,1 1,5

Nettovienti -0,2 -2,7 1,3 0,7 -0,3

Kotimainen kysyntä pl. varastojen

muutos 2,9 3,1 -0,8 0,4 1,6

Siitä: Kulutus 2,6 1,9 -0,5 0,4 0,7

Investoinnit 0,4 1,2 -0,3 0,1 1,0

Varastojen muutos ja tilastollinen ero 0,3 1,5 -1,0 0,0 0,1

1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin.

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
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3. HUOLTOTASE, HINNAT

Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

Bruttokansantuote markkinahintaan 108,7 115,0 120,5 123,3 125,6

2,5 5,8 4,8 2,4 1,8

Nettovienti 108,9 130,7 133,4 130,9 133,0

9,4 20,0 2,0 -1,8 1,6

Tavaroiden ja palveluiden vienti 110,0 134,4 138,1 137,2 138,7

9,9 22,2 2,8 -0,7 1,1

Yksityinen kulutus 105,8 111,6 117,3 119,4 121,7

1,7 5,5 5,1 1,8 1,9

Julkinen kulutus 109,7 112,2 116,9 120,2 123,1

3,3 2,3 4,2 2,8 2,5

Yksityiset kiinteät investoinnit 113,5 119,2 123,2 124,8 127,5

2,2 5,0 3,4 1,3 2,1

Julkiset kiinteät investoinnit 110,9 116,5 119,1 120,7 122,8

3,1 5,1 2,2 1,4 1,8

Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 101,0 102,8 103,6 104,8 104,3

0,5 1,8 0,8 1,1 -0,5

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
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4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN

Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

Bruttokansantuote

markkinahintaan 251 367 270 933 282 437 292 448 302 209

5,6 7,8 4,2 3,5 3,3

Tavaroiden ja palveluiden

tuonti 98 505 128 348 129 686 128 945 135 927

15,9 30,3 1,0 -0,6 5,4

Kokonaistarjonta 349 872 399 281 412 123 421 393 438 136

8,3 14,1 3,2 2,2 4,0

Tavaroiden ja palveluiden

vienti 99 081 123 132 128 934 131 653 137 239

15,9 24,3 4,7 2,1 4,2

Kulutus 189 543 202 904 211 333 216 784 223 345

5,7 7,0 4,2 2,6 3,0

Yksityinen kulutus 128 190 138 438 143 690 146 811 151 257

5,4 8,0 3,8 2,2 3,0

Julkinen kulutus 61 353 64 466 67 643 69 973 72 088

6,3 5,1 4,9 3,4 3,0

Kiinteät investoinnit 59 450 65 624 66 889 68 004 72 310

3,8 10,4 1,9 1,7 6,3

Yksityiset kiinteät investoinnit 48 924 53 769 54 479 55 116 57 261

7,0 9,9 1,3 1,2 3,9

Julkiset kiinteät investoinnit 10 526 11 855 12 409 12 888 15 049

-8,7 12,6 4,7 3,9 16,8

Varastojen muutos ja

tilastovirhe 1 798 7 621 4 967 4 953 5 242
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Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

% edellisen vuoden

kokonaiskysynnästä 0,2 1,7 -0,7 -0,0 0,1

Kokonaiskysyntä 349 872 399 281 412 123 421 393 438 136

8,3 14,1 3,2 2,2 4,0

Kotimainen kokonaiskysyntä 250 791 276 149 283 189 289 740 300 897

5,6 10,1 2,5 2,3 3,9

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
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5. HUOLTOTASE, %, suhteessa BKT:hen

Käyvin hinnoin

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tavaroiden ja palveluiden tuonti 39,2 47,4 45,9 44,1 45,0

Tavaroiden ja palveluiden vienti 39,4 45,4 45,7 45,0 45,4

Kulutus 75,4 74,9 74,8 74,1 73,9

Yksityinen kulutus 51,0 51,1 50,9 50,2 50,1

Julkinen kulutus 24,4 23,8 23,9 23,9 23,9

Kiinteät investoinnit 23,7 24,2 23,7 23,3 23,9

Yksityiset kiinteät investoinnit 19,5 19,8 19,3 18,8 18,9

Julkiset kiinteät investoinnit 4,2 4,4 4,4 4,4 5,0

Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,7 2,8 1,8 1,7 1,7

Kokonaiskysyntä 139,2 147,4 145,9 144,1 145,0

Kotimainen kokonaiskysyntä 99,8 101,9 100,3 99,1 99,6

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
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6. KESKEISET HINNAT

Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

Yhdenmukaistettu

kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 106,1 113,8 119,5 121,3 123,3

2,1 7,2 5,0 1,6 1,7

Kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 105,8 113,4 119,6 121,6 123,5

2,2 7,1 5,5 1,7 1,6

Yksityisen kulutuksen hinta 105,8 111,6 117,3 119,4 121,7

1,7 5,5 5,1 1,8 1,9

Yksityisten investointien hinta 113,5 119,2 123,2 124,8 127,5

2,2 5,0 3,4 1,3 2,1

Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 110,0 134,4 138,1 137,2 138,7

9,9 22,2 2,8 -0,7 1,1

Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 108,9 130,7 133,4 130,9 133,0

9,4 20,0 2,0 -1,8 1,6

Arvonlisäyksen hinnat

BKT tuottajahintaan 108,9 115,5 121,2 124,0 126,3

2,4 6,1 4,9 2,4 1,8

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
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7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS

Prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

Koko talous

Ansiotaso 2,4 2,6 4,3 3,5 3,0

Palkansaajakorvaukset palkansaajaa

kohti 2,9 3,7 5,5 3,8 3,2

Yksikkötyökustannukset 2,5 4,4 5,8 2,9 2,0

Tuottavuus työllistä kohti 0,4 -0,7 -0,3 0,9 1,1

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
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8. TYÖVOIMATASE

1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

Työvoimatiedustelun mukaan, 15 –

74-vuotiaat

Työlliset 2 548 2 614 2 609 2 616 2 625

2,6 2,6 -0,2 0,3 0,3

Työttömät 210 193 208 204 201

1,9 -9,0 7,8 -1,7 -1,5

Työvoima 2 759 2 807 2 817 2 820 2 826

2,5 1,7 0,3 0,1 0,2

Työikäinen väestö, 15 – 64-vuotiaat 3 417 3 420 3 420 3 419 3 418

-0,1 0,1 0,0 -0,0 -0,0

Työvoimaosuus, % 67 68 69 69 69

Työttömyysaste, % 7,6 6,9 7,4 7,2 7,1

Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % 72,1 73,7 73,6 73,8 74,1

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
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9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT,

RAHOITUSASEMA JA VELKA

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

%, suhteessa BKT:hen

Julkisyhteisöjen tulot 52,7 52,5 52,4 52,2 51,9

Julkisyhteisöjen menot 55,4 53,4 54,2 54,2 54,5

Julkisyhteisöjen perusmenot 54,9 52,8 53,4 53,3 53,5

Julkisyhteisöjen korkomenot 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -2,7 -0,9 -1,8 -2,0 -2,6

Valtionhallinnon nettoluotonanto -3,3 -1,8 -2,2 -2,2 -2,8

Paikallishallinnon nettoluotonanto -0,2 -0,4 -0,7 -0,9 -1,1

Sosiaaliturvarahastojen

nettoluotonanto 0,8 1,3 1,0 1,1 1,2

Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema -2,2 -0,4 -1,1 -1,1 -1,6

Julkisyhteisöjen rakenteellinen

rahoitusasema¹ -2,0 -1,0 -1,5 -1,5 -2,3

Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 72,4 72,2 71,9 73,2 74,9

Valtion velka 51,2 52,2 52,3 53,4 54,7

Kokonaisveroaste 43,0 42,7 42,4 42,3 42,1

Käypiin hintoihin, mrd. euroa

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -6,8 -2,5 -5,1 -5,9 -7,9

Valtionhallinnon nettoluotonanto -8,2 -5,0 -6,1 -6,4 -8,3

Paikallishallinnon nettoluotonanto -0,5 -1,2 -1,9 -2,6 -3,2

Sosiaaliturvarahastojen

nettoluotonanto 2,0 3,6 2,9 3,1 3,7

Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 181,9 195,7 203,1 214,0 226,2
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1Euroopan keskuspankkijärjestelmän käyttämä suhdannekorjausmenetelmä.

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.

10. MAKSUTASE

Mrd. euroa

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

Tavaroiden ja palveluiden vienti 99,1 123,1 128,9 131,7 137,2

Tavaroiden ja palveluiden tuonti 98,5 128,3 129,7 128,9 135,9

Tavaroiden ja palveluiden tase

(kansantalouden tilinpidon mukaan) 0,6 -5,2 -0,8 2,7 1,3

% BKT:stä 0,2 -1,9 -0,3 0,9 0,4

Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+

tilastollinen ero) 4,0 -2,3 0,9 0,9 0,9

Tulonsiirrot, netto -3,0 -2,5 -2,3 -2,4 -2,7

Vaihtotase, netto 1,6 -10,0 -2,1 1,1 -0,5

Nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen

Yksityinen sektori 3,3 -2,8 1,2 2,6 2,5

Julkinen sektori -2,7 -0,9 -2,0 -2,2 -2,7

Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen 0,6 -3,7 -0,8 0,4 -0,2

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
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11. KOROT

Prosenttia

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

3 kk:n euribor1 -0,5 0,4 2,9 2,7 2,5

10 vuoden obligaatiokorko1 -0,1 1,2 1,7 1,8 1,9

1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
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12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN

TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ

Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta

Koko maailma (pl. euroalue) 6,4 3,3 2,6 3,1 3,3

Yhdysvallat 5,9 1,9 0,6 0,9 1,8

Euroalue 5,2 3,4 0,5 1,9 1,8

Japani 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3

Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta

Koko maailma (pl. euroalue) 12,6 5,6 1,9 3,3 3,3

Yhdysvallat 14,1 8,2 -1,1 2,4 2,9

Euroalue 8,2 7,9 3,1 3,3 3,4

Japani 5,1 7,6 3,3 2,4 2,4

Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

Suomen vientimaiden tuonti 117,2 123,7 125,8 129,7 133,9

10,4 5,6 1,7 3,1 3,3

Suomen kilpailijamaiden vientihinta,

kansallisina valuuttoina 116,6 136,3 141,3 144,3 147,2

10,6 16,9 3,7 2,1 2,0

Suomen kilpailijamaiden vientihinta,

euroina 106,6 128,0 132,4 135,1 137,8

9,9 20,0 3,4 2,1 2,0

Teollisuuden raaka-ainehinnat pl.

energia, dollareina 152,9 162,7 145,2 146,1 148,2

42,1 6,4 -10,8 0,7 1,4

Öljyn hinta, dollaria/barreli1 71,1 104,6 86,4 79,7 76,0
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Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

71,3 47,1 -17,4 -7,7 -4,7

Suomen nimellinen valuuttakurssi2 91,4 93,9 93,6 93,6 93,6

-0,7 2,7 -0,3 -0,0 -0,0

Euron arvo Yhdysvaltain dollareina3 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

-3,5 12,6 2,1 0,0 0,0

1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.

2 Laaja nimellinen efektiivinen valuuttakurssi-indeksi, tammi-maaliskuu 2015 = 100. Valuutta

heikkenee, kun indeksi nousee.

3 Oletus muuttumattomasta valuuttakurssista.

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
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13. Vertailu: nykyinen ja kesäkuun 2022 ennuste

2021 2022e 2023e 2024e 2025e

BKT, prosenttimuutos 3,0 1,9 -0,5 1,1 1,5

kesäkuu 2022 3,5 1,7 0,5 1,5

Inflaatio (yhdenmukaistettu

kuluttajahintaindeksi), % 2,1 7,2 5,0 1,6 1,7

kesäkuu 2022 2,1 5,6 2,4 1,8

Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % 72,1 73,7 73,6 73,8 74,1

kesäkuu 2022 72,2 73,7 73,8 74,3

Työttömyysaste, % 7,7 6,9 7,4 7,2 7,1

kesäkuu 2022 7,6 6,5 6,5 6,4

Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen 0,6 -3,7 -0,8 0,4 -0,2

kesäkuu 2022 0,7 -1,0 -0,6 0,1

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, %,

suhteessa BKT:hen -2,7 -0,9 -1,8 -2,0 -2,6

kesäkuu 2022 -2,6 -1,9 -1,8 -1,6

Julkisyhteisöjen velka (EDP), %,

suhteessa BKT:hen 72,4 72,2 71,9 73,2 74,9

kesäkuu 2022 65,8 64,4 65,4 66,1

e=ennuste.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.

Avainsanat

talouskehitys, talousnäkymät, ennuste, tunnusluvut, tilastot, talousennuste
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