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VUODEN 2019 ALUSTAVA TALOUSARVIOSUUNNITELMA

Vuoden 2019 alustavassa talousarviosuunnitelmassa esitetään arvio 
Suomen julkisen talouden kehityksestä vuosina 2018 ja 2019 sekä 
finanssipoliittisen lain (869/2012) mukainen valtioneuvoston arvio 
edistymisestä kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta. 

Alijäämä- ja velkakriteerien noudattaminen

Valtiovarainministeriön riippumattoman ennusteen mukaan julkisen talouden rahoitus-
asema suhteessa BKT:hen oli -0,7 % BKT:sta v. 2017 ja on -0,7 % v. 2018 ja -0,1 % v. 2019. 
Näin ollen Suomi täyttää perussopimuksen alijäämää koskevan kriteerin.  

Velkasuhteen ennakoidaan nyt kehittyvän suotuisammin kuin mitä keväällä arvioitiin. Val-
tiovarainministeriön riippumattoman ennusteen mukaan julkisen talouden velkasuhde 
laskee alle 60 prosentin viitearvon jo v. 2018 ja jatkaa edelleen laskuaan v. 2019, kuten alla 
olevasta taulukosta näkyy.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan perussopimuksen velkakriteeri täyttyy, kuten jo ke-
väällä arvioitiin. Komissio ei myöskään keväällä 2018 enää tehnyt Suomen kohdalla erillistä 
arviota velkakriteerin täyttymisestä.1  Vuodesta 2018 eteenpäin velkasuhde alittaa 60 pro-
sentin viitearvon. Näin ollen Suomi täyttää perussopimuksen velkaa koskevan kriteerin.

Vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osan noudattaminen 

Suomi on vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevässä osassa ja sitä koskevat ennal-
taehkäisevän osan mukaiset vaatimukset, jotka liittyvät edistymiseen keskipitkän aikavälin 
tavoitetta (medium term objective, MTO) kohti. Keskipitkän aikavälin tavoitteen saavutta-
mista tai edistymistä sitä kohti arvioidaan kahden pilarin, rakenteellisen jäämän ja meno-
säännön avulla.

1 Vakausohjelmassa keväällä 2018 esitetyn arvion mukaan Suomi täytti nk. eteenpäin katsovan velkakriteerin 
vuonna 2017 ja nk. taaksepäin katsovan velkakriteerin vuonna 2018, mihin arvioon komissio yhtyi, eikä perussopi-
muksen artiklan 126 kohdan 3 mukaista raporttia Suomen kohdalla tehty.
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Suomen rakenteelliselle rahoitusasemalle asettama keskipitkän aikavälin tavoite on -0,5 % 
suhteessa BKT:hen ja hallitus tavoittelee sen saavuttamista viimeistään v. 2019. Suomi saa-
vutti keskipitkän aikavälin tavoitteen jo v. 2016 ja ylisaavutti sen v. 2017.

Neuvoston heinäkuussa 2017 hyväksymien maakohtaisten suositusten mukaan Suomen 
tuli ”saavuttaa julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoite vuonna 2018, kun otetaan 
huomioon sallitut poikkeuksellisiin tapahtumiin liittyvät poikkeamat, rakenneuudistusten 
toteuttaminen ja investoinnit, joiden perusteella on myönnetty tilapäinen poikkeama”.2 

Valtiovarainministeriön riippumattoman ennusteen mukaan rakenteellinen jäämä heikke-
nee v. 2018. Tämä johtuu yhtäältä vuoden 2017 ennakoitua paremmasta tulemasta, mikä 
oli seurausta kertaluonteisista verotuloista, 0,4 % BKT:sta, jotka eivät komission arvion mu-
kaan kuitenkaan olleet rakenteellisen jäämän laskennassa huomioitavia kertaluonteisia tai 
väliaikaisia tekijöitä, ja toisaalta siitä, että ennakkotietojen mukaan vuodelle 2018 kirjau-
tuu tavanomaista suuremmat verovuotta 2017 koskevat veronpalautukset.  Tästä johtuen 
rakenteellinen jäämä heikentyy v. 2018 ennakoitua enemmän. Rakenteellinen rahoitusase-
ma pysyy kuitenkin rakenteellisten uudistusten ja investointien perusteella myönnettyjen 
joustojen antaman liikkumavaran puitteissa, -1,1 % BKT:sta.3  Valtiovarainministeriön arvi-
on mukaan rakenteellista jäämää koskevia vaatimuksia noudatetaan v. 2018 sekä kumula-
tiivisesti 2017-18. Valtiovarainministeriön arvio rakenteellista jäämää koskevasta pilarista 
pyrkii ennakoimaan keväällä 2019 tehtävää jälkikäteisarviointia,4  ja saattaa näin ollen poi-
keta komission marraskuussa 2018 julkaisemasta ns. kuluvan vuoden arviosta.5  Erot joh-
tuvat erityisesti rakenteellisen jäämän eri ennustekierroksilla muuttuneista arvioista, jotka 
on esitetty alla olevassa kuvassa.

2 Suomelle myönnettiin keväällä 2017 vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvää rakenneuudistus- ja investointi-
lausekkeen mukaista joustoa yhteensä 0,6 % suhteessa BKT:hen julkisen talouden kestävyyttä tukevien uudistusten 
ja EU:n yhteisrahoitteisten investointihankkeiden toimeenpanon vuoksi. Joustot myönnettiin kolmeksi vuodeksi, 
2017-19. Poikkeuksellisiin tapahtumiin liittyvillä poikkeamilla viitataan vuosien 2015-16 kohonneiden pakolaiskus-
tannusten johdosta ko. vuosina myönnettyyn poikkeamaan, jonka komissio ottaa huomioon laskelmissaan.

3 Valtiovarainministeriön arviossa on yksinkertaisuuden vuoksi otettu huomioon vain Suomen pyytämät joustot, 
ts.  rakenneuudistus- ja investointilausekkeet. Investointilausekkeen osalta komissio arvioi keväällä ennakkotietojen 
perusteella julkisten investointien laskeneen 0,6 % v. 2017 ja katsoi, että investointilauseketta ei voida hyödyntää 
enää myöskään vuosina 2018-2019. Tietojen tarkentuminen kesällä 2018 osoittaa kuitenkin julkisten investointien 
kasvaneen v. 2017 3,3 %. Näin ollen Suomi täyttää investointilausekkeen ehdot ja investointilauseke on otettu huo-
mioon valtiovarainministeriön arviossa.

4 Vain jälkikäteisarviointi (nk. ex post arvio), joka vuotta 2018 koskien tehdään keväällä 2019, voi johtaa nk. mer-
kittävän poikkeaman menettelyn käynnistämiseen.

5 Komission arvio marraskuussa 2018 tulee käyttämään ns. jäädytettyjä arvoja eikä toisin sanoen huomioi vuoden 
2017 parantunutta lähtötasoa. Komission marraskuun arvio saattaa siksi olla, että Suomea uhkaa v. 2018 merkittävä 
poikkeama. Kuten heinäkuussa 2018 hyväksytyissä maakohtaisissa suosituksissa todetaan, vuoden 2017 parantu-
nut lähtötaso otetaan toteutuessaan huomioon jälkikäteisarviossa keväällä 2019. 
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KUVA6 

Valtiovarainministeriön arvion mukaan menosääntöä noudatetaan v. 2018 sekä kumulatii-
visesti 2017–2018. 

Näin ollen valtiovarainministeriön arvion mukaan jälkikäteisarviointi ennaltaehkäisevän 
osan vaatimuksista keväällä 2019 tulisi päätymään siihen, että Suomi on noudattanut sille 
vuodelle 2018 annettuja suosituksia. 

Neuvoston heinäkuussa 2018 hyväksymien maakohtaisten suositusten mukaan Suomen 
tulee ”saavuttaa julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen vuonna 2019, kun ote-
taan huomioon rakenneuudistusten toteuttamisen takia tilapäisesti sallitut poikkeamat”. 

Valtiovarainministeriön riippumattoman ennusteen mukaan rakenteellinen rahoitusasema 
on v. 2019 -0,7 % BKT:sta. Näin ollen valtiovarainministeriön arvion mukaan rakenteellinen 
rahoitusasema on riittävän lähellä keskipitkän aikavälin tavoitetta, -0,5 % BKT:sta, että voi-
daan todeta keskipitkän aikavälin tavoite saavutetuksi hallituksen tavoittelemalla tavalla.7  
Myös kumulatiivisesti rakenteellista rahoitusasemaa koskevia vaatimuksia noudatetaan.

Menosäännössä on pieni poikkeama sekä v. 2019 että kumulatiivisesti vuosina 2018-19. 
Poikkeama ei kuitenkaan ole merkittävä.

6 Komission marraskuun 2018 arviossa koskien kuluvaa vuotta vuoden 2017 lähtötasona tullaan käyttämään ko-
mission syksyn 2017 ennustetta, jonka ero tuoreimpaan arvioon on huomattava.

7 Komission ns. vade mecum –julkaisun mukaan, jos rakenteellinen rahoitusaseman etäisyys keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta on korkeintaan 0,25 prosenttiyksikköä, keskipitkän aikavälin tavoite voidaan katsoa saavutetuksi (Vade 
Mecum 2018 s. 36).
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Näin ollen valtiovarainministeriön arvio mukaan Suomi saavuttaa keskipitkän aikavälin 
tavoitteensa ja täyttää ennaltaehkäisevän osan vaatimukset myös vuonna 2019. Erityisesti 
voidaan todeta, että Suomi on noudattanut sitä suunnitelmaa, jonka se esitti vuoden 2017 
alustavassa talousarviosuunnitelmassa hakiessaan rakenne- ja investointijoustolausekkei-
den käyttöä.

Valtioneuvoston arvio edistymisestä kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta 

Valtioneuvosto yhtyy yllä esitettyyn arvioon edistymisestä kohti keskipitkän aikavälin ta-
voitetta. Keskipitkän aikavälin tavoite saavutettiin jo v. 2016 ja siinä pysyttiin v. 2017. Vuon-
na 2018 noudatetaan edelleen keskipitkän aikavälin tavoitetta ottaen huomioon Suomelle 
myönnetyt joustot. Keskipitkän aikavälin tavoite saavutetaan hallituksen tavoittelemalla 
tavalla v. 2019.

Finanssipoliittisen lain (869/2012) 3 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto ryhtyy tar-
peellisiksi katsomiinsa julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä korjaaviin toimenpiteisiin, 
jos julkisen talouden rakenteellisessa rahoitusasemassa sen arvion mukaan on keskipitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamista vaarantava merkittävä poikkeama.
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Taulukko  0.i).  Perusoletukset

2017 2018 2019

3 kk EURIBOR-korko -0,3 -0,3 0,0
Obligaatiokorko 10 v. 0,6 0,8 1,2
USD/EUR-valuuttakurssi 1,2 1,2 1,1
Nimellinen efektiivinen valuuttakurssi 0,3 3,8 0,2
Maailman (poislukien EU) BKT-kasvu 3,7 3,9 3,9
EU-27 BKT-kasvu 2,4 2,3 2,0
Tärkeimpien vientimarkkinoiden BKT-kasvu 4,1 3,7 3,7
Maailmankaupan kasvu 4,8 4,8 4,6
Raakaöljy (USD/barreli) 54,8 72,8 79,6

Taulukko 1a.  Makrotalouden näkymät   

2017
taso

mrd. euroa

2017 2018 2019

määrä, %

1. Reaalinen BKT 196 787 2,8 3,0 1,7
Josta
1.1. Talousarviotoimien arvioidut vaikutukset 
talouskasvuun
2. Potentiaalinen BKT 198,1 1,2 1,6 1,6
kontribuutiot: 
- työpanos
- pääoma
- kokonaistuottavuus
3. Nimellinen BKT 223,8 3,6 4,6 3,5
Reaalisen BKT:n komponentit
4. Yksityiset kulutusmenot 121,9 1,3 2,1 1,6
5. Julkiset kulutusmenot 51,2 -0,5 0,6 0,5
6. Pääoman muodostus 49,6 4,0 4,1 1,5
7. Varastojen muutos (% BKT:sta) 1,0 0,4 0,6 0,6
8. Tavaroiden ja palvelusten vienti 86,3 7,5 4,9 3,9
9. Tavaroiden ja palvelusten tuonti 85,4 3,5 3,5 3,0
Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä
10. Kotimainen lopputuotekysyntä 222,7 1,5 2,2 1,3
11. Varastojen muutos 1 001 -0,1 0,3 0,0
12. Nettovienti 0,8 1,4 0,6 0,3

1 Alustavan talousarviosuunnitelman ennuste, joka toimi pohjana myös valtion talousarvioehdotuksen  laadin-
nassa, on laadittu valtiovarainministeriön kansantalousosastolla. Ennuste on riippumaton ja sen muodollinen 
riippumattomuus perustuu ns. fipo-lakiin (laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä oh-
jauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun 
lain muuttamisesta, 79/2015). Talousarviosuunnitelma pohjautuu 30.8.2018 käytettävissä olleisiin tietoihin ja sen 
lisäksi hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2019, joka toimitettiin eduskunnalle 14.9.2018.

1 Makrotalouden ennusteet 1
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Taulukko 1b.  Hintojen kehitys

2017 2018 2019

muutos, %

1. BKT:n hinta 0,8 1,6 1,8
2. Yksityisen kulutuksen hinta 1,1 1,2 1,5
3. Harmonisoitu kuluttajahintaindeksi 0,8 1,1 1,4
4. Julkisen kulutuksen hinta -0,1 1,8 2,6
5. Investointien hinta 1,7 2,3 1,9
6. Viennin hinta 3,1 2,4 1,9
7. Tuonnin hinta 3,5 3,0 2,4

Taulukko 1c.  Työmarkkinoiden kehitys

2017
taso

2017 2018 2019

muutos, %

1. Työllisyys, 1 000 henkeä 2 473 1,0 2,6 0,9
2. Työllisyys, 1 000 000 työtuntia 4 138 0,7 2,0 0,8
3. Työttömyysaste (%) 234 8,6 7,4 6,9
4. Työn tuottavuus, henkeä 79,6 1,8 0,4 0,7
5. Työn tuottavuus, tehdyt työtunnit 47,6 2,1 1,0 0,9
6. Palkansaajakorvaukset 104,9 0,7 3,4 2,8
7. Palkansaajakorvaukset työntekijää kohden 42,4 -0,3 0,8 1,8

Taulukko 1d.  Sektorikohtaiset taseet

2017 2018 2019

% BKT:sta

1. Suomen nettoluotonanto ulkomaille 0,7 0,5 0,7
josta:
   - Tavaroiden ja palvelujen tase 0,4 0,7 0,8
   - Tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen tase 0,3 -0,2 -0,2
   - Pääomansiirrot, netto 0,0 -0,1 -0,1
2. Yksityisen sektorin nettoluotonanto 1,0 0,9 0,5
3. Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -0,7 -0,7 -0,1
4. Tilastollinen ero -0,3 -0,3 -0,3
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Taulukko 2a.  Julkisen talouden tavoitteet jaoteltuina alasektoreittain

Nettoluotonanto alasektoreittain 2018 2019

% BKT:sta

1. Julkisyhteisöt yhteensä -0,7 -0,1
2. Valtio -1,5 -0,7
3. - - -
4. Paikallishallinto -0,5 -0,3
5. Sosiaaliturvarahastot 1,3 1,0
6. Korkomenot 0,9 0,8
7. Perusjäämä 0,2 0,7
8. Kertaluonteiset toimet -0,1 0,1
9. Reaalisen BKT:n kasvu, %-muutos 3,0 1,7
10. Potentiaalinen BKT, %-muutos 1,6 1,6
   kontribuutiot:
   - työpanos
   - pääomapanos
   - kokonaistuottavuus
11. Tuotantokuilu 0,7 0,8
12. Rahoitusjäämän suhdannekomponentti 0,4 0,5
13. Suhdannekorjattu rahoitusjäämä -1,1 -0,6
14. Suhdannekorjattu perusjäämä -0,3 0,3
15. Rakenteellinen jäämä -1,1 -0,7

2 Julkisen talouden tavoitteet
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Taulukko 2b.  Julkisyhteisöjen velan kehitys

2018 2019

% BKT:sta

1. Bruttovelka 59,9 59,1
2. Bruttovelan muutos -1,4 -0,9
Bruttovelan muutokseen vaikuttavat tekijät
3. Perusjäämä -0,2 -0,7
4. Korkomenot 0,9 0,8
5. Virta-varantokorjauserät -2,1 -0,9
josta:
   - Erot kassa- ja suoriteperusteisessa tilastoinnissa 0,1 0,2
   - Rahoitusvarojen nettohankinta 0,5 0,6
      - josta: 
- yksityistämistulot -0,4 -0,2
- arvostusvaikutukset ja muut (ml. BKT:n vaikutus) -2,6 -1,7
Velan implisiittinen korko 1,5 1,4
Muut relevantit muuttujat
6. Likvidi rahoitusvarallisuus 
7. Nettorahoitusvelka 
8. Valtion velkojen kuoletukset (olemassaolevat velkakirjat)
9. Valuuttamääräisen velan osuus
10. Valtion velkojen keskimääräinen maturiteetti



15

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA  28A/2018 VUODEN 2019 ALUSTAVA TALOUSARVIOSUUNNITELMA

Taulukko 3.  Muuttumattomaan politiikkaan perustuvat ennusteet julkisyhteisöjen tuloista ja 
menoista jaoteltuina keskeisiin osatekijöihin

Julkisyhteisöt 2018 2019

% BKT:sta

1. Tulot yhteensä politiikan pysyessä muuttumattomana 51,9 51,8
josta:
1.1. Tuotannon ja tuonnin verot 13,9 13,8
1.2. Tuloverot 16,0 16,4
1.3. Pääomaverot 0,3 0,3
1.4. Sosiaaliturvamaksut 12,0 11,7
1.5. Omaisuustulot 2,9 2,9
1.6. Muut tulot 6,8 6,7
josta: veroaste 42,3 42,2
2. Menot yhteensä politiikan pysyessä muuttumattomana 52,6 51,8
josta:
2.1. Palkansaajakorvaukset (eli palkat + työnantajan sotumaksut) 12,1 11,9
2.2. Välituotekäyttö 10,5 10,6
2.3. Sosiaaliset tulonsiirrot 21,3 21,1
       josta työttömyyskorvaukset 2,1 1,9
2.4. Korkomenot 0,9 0,8
2.5. Tukipalkkiot 1,2 1,1
2.6. Kiinteän pääoman bruttomuodostus 4,0 3,8
2.7. Pääomansiirrot 0,3 0,2
2.8. Muut menot 2,3 2,3

3 Tulo- ja menoennusteet politiikan pysyessä 
muuttumattomana
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Taulukko 4a.  Julkisyhteisöjen tulot ja menot jaoteltuina keskeisiin osatekijöihin

Julkisyhteisöt 2018 2019

% BKT:sta

1. Tulot yhteensä 51,9 51,8
josta:
1.1. Tuotannon ja tuonnin verot 13,9 13,8
1.2. Tuloverot 16,0 16,3
1.3. Pääomaverot 0,3 0,3
1.4. Sosiaaliturvamaksut 12,0 11,7
1.5. Omaisuustulot 2,9 2,9

1.6. Muut tulot 6,8 6,7
josta: veroaste 42,3 42,2
2. Menot yhteensä 52,6 51,9
josta:
2.1. Palkansaajakorvaukset 12,1 11,9
2.2. Välituotekäyttö 10,5 10,5
2.3. Sosiaaliset tulonsiirrot 21,3 21,1
       josta työttömyyskorvaukset 2,1 1,9
2.4. Korkomenot 0,9 0,8
2.5. Tukipalkkiot 1,2 1,1
2.6. Kiinteän pääoman bruttomuodostus 4,0 3,8
2.7. Pääomansiirrot 0,3 0,2
2.8. Muut menot 2,3 2,3

Taulukko 4b.  Menosäännön ulkopuolisia menoja

2017
milj. 

 euroa

2017 2018 2019

% BKT:sta

1. EU-ohjelmien menot, jotka korvataan täysin EU:n varoista saata-
villa tuloilla 450 0,2 0,2 0,2

1.a josta investoinnit 127 0,1 0,1 0,1
2. Suhdannekehityksestä johtuvat muutokset työttömyysmenoissa 950 0,4 0,2 0,1
3. Päätösperäisten toimien vaikutus tuloihin -1 684 -0,8 -0,4 -0,3
4. Korvamerkityillä tuloilla rahoitetut menot 80 0,0 0,0 0,0

4 Tulo- ja menotavoitteet
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Taulukko 5a.  Julkisyhteisöjen päätösperäiset toimenpiteet

Luettelo 
toimenpiteistä*

Yksityiskohtainen  
kuvaus

Tavoite Kirjanpitoperiaate Hyväksymistilanne Talousarviovaikutukset

2018 2019 2020

% BKT:sta

Kotitalouksien 
tuloverot

Kotitalouksien 
tuloverot

suorite-
perusteinen

suurin osa 
hyväksytty** -0,2 -0,1 -0,2

Yhteisöverot Yhteisöverot suorite-
perusteinen

suurin osa  
hyväksytty** 0,0 0,0 0,0

Välilliset verot Välilliset verot suorite-
perusteinen

suurin osa 
hyväksytty** 0,0 0,1 0,0

Sosiaaliturvamaksut Sosiaaliturvamaksut suorite-
perusteinen

esitetty***
-0,2 -0,3 0,2

Menotoimet Menotoimet suorite/kassa-
perusteinen

suurin osa 
hyväksytty** -0,3 -0,3 -0,1

*Monet toimista eivät täytä mittaluokkakriteeriä (0,05% BKT:sta), joten toimet ovat summattu yhteen sekä jaettu suurempiin 
kategorioihin. Osa toimista on väliaikaisia, mutta suurin osa on pysyviä.
**Eduskunta päättää syksyn 2018 aikana
*** Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa syksyn 2018 aikana

Taulukko 5b.  Valtion päätösperäiset toimenpiteet

Luettelo 
toimenpiteistä*

Yksityiskohtainen  
kuvaus

Tavoite Kirjanpitoperiaate Hyväksymistilanne Talousarviovaikutukset

2018 2019 2020

% BKT:sta

Kotitalouksien 
tuloverot

Kotitalouksien 
tuloverot

suorite-
perusteinen

suurin osa 
hyväksytty** -0,2 -0,1 -0,2

Yhteisöverot Yhteisöverot suorite-
perusteinen

suurin osa  
hyväksytty** 0,0 0,0 0,0

Välilliset verot Välilliset verot suorite-
perusteinen

suurin osa 
 hyväksytty** 0,0 0,1 0,0

Menotoimet Menotoimet suorite/kassa-
perusteinen

suurin osa 
hyväksytty** -0,3 -0,3 -0,1

*Monet toimista eivät täytä mittaluokkakriteeriä (0,05% BKT:sta), joten toimet ovat summattu yhteen sekä jaettu suurempiin 
kategorioihin. Osa toimista on väliaikaisia, mutta suurin osa on pysyviä.
**Eduskunta päättää syksyn 2018 aikana

5 Talousarvioesitykseen sisältyvät päätösperäiset 
toimenpiteet
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Taulukko 6a. Maakohtaiset suositukset

Maakohtaisen suos-
ituksen numero

Toimenpiteet Suoran relevanssin 
kuvaus

Maakohtainen  
suositus 1: saavuttaa 
julkisen talouden kes-
kipitkän aikavälin ta-
voitteen vuonna 2019, 
kun otetaan huomioon 
rakenneuudistusten 
toteuttamisen takia 
tilapäisesti sallitut 
poikkeamat; varmistaa, 
että hallintouudis-
tus sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden kus-
tannustehokkuuden ja 
yhdenvertaisen saata-
vuuden parantamiseksi 
hyväksytään ja toteu-
tetaan;

SOTE- ja Maakuntauudistuksesta on tarkoitusta päättää eduskunnassa syyskau-
della 2018. Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan v. 2021 alusta. 

Vastaa suoraan 
suositukseen sosiaali- 
ja terveyspalveluja 
koskevan 
hallintouudistuksen 
osalta.

Maakohtainen  
suositus 2: paran-
taa kannustimia työn 
vastaanottamiseen ja 
varmistaa työttömille 
ja työmarkkinoiden 
ulkopuolella oleville 
asianmukaiset ja hyvin 
integroidut palvelut;

Hallituksen budjettiesityksessä päätettiin palkkatuen käytön lisäämisestä ja 
helpottamisesta yrityksissä, jotta pitkään työttömänä olleet ja osatyökykyiset 
työllistyisivät paremmin. Konkreettisina toimina:

-Yrityksille maksetaan työllistämispalkkio, jos määräaikainen työsuhde muut-
tuu toistaiseksi voimassa olevaksi tai yritys palkkaa työttömän palkkatuella to-
istaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

- TE-toimistoissa otetaan käyttöön henkilöstön määräaikainen tulospalkkio pit-
kään työttömänä olleiden työllistymisen edistämiseksi

- Lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi työttömyysetuuden so-
vittelussa siirrytään nykyisestä tulon ansaintakohdan mukaisesta sovittelusta 
tulon maksatusajankohdan mukaiseen sovitteluun.

Lisäksi perustetaan valtakunnallinen työkykyohjelma, jonka tarkoitus on kehit-
tää pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen yksilöl-
listä tunnistamista.

Toimet vastaavat 
suoraan suositukseen.

Maakohtainen 
suositus 3: vahvistaa 
kotitalouksien velkaan-
tuneisuuden seuran-
taa muun muassa pe-
rustamalla luottoreki-
sterijärjestelmän.

Oikeusministeriön on teettänyt selvityksen, jossa ehdotetaan perustettavaksi 
keskitetty positiivisia luottotietoja koskeva rekisteri. Selvitys jatkaa lausuntok-
ierrokselle, jonka jälkeen asiaa linjataan tarkemmin.

Vuonna 2018 on käynnistetty kolmivuotinen Vuokra-asukkaiden talousongelm-
ien ehkäiseminen –kokeiluhanke. 

Hankkeessa organisoidaan asumis- ja talousneuvonta, jalkautuva talousohjaus, 
maksuohjelmat, pienlainoitus ja kuntoutus yhtenäisesti ja joustavasti toimivak-
si asiakastyön kokonaisuudeksi. 

Toimet vastaavat 
suoraan suositukseen.

6 Alustavan talousarviosuunnitelman mahdolliset yhteydet 
unionin kasvu- ja työllisyysstrategiassa asetettuihin 
tavoitteisiin ja maakohtaisiin suosituksiin
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Taulukko 7.  Erot viimeisimpään vakausohjelmaan nähden

2017 2018 2019

% BKT:sta

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto
Vakausohjelma -0,6 -0,6 -0,2
Alustava talousarviosuunnitelma -0,7 -0,7 -0,1
Ero, %-yksikköä -0,1 -0,1 0,1

Julkisyhteisöjen  nettoluotonanto muuttumattomalla 
politiikalla
Vakausohjelma -0,6 -0,6 -0,2
Alustava talousarviosuunnitelma -0,7 -0,7 0,0
Ero, %-yksikköä -0,1 -0,1 0,2

Taulukko 6b.  Unionin asettamat tavoitteet kasvun ja työllisyyden osalta

Ei merkittäviä muutoksia kevään 2018 jälkeen, katso:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-national-reform-programme-finland-en.pdf

7 Erot viimeisimpään vakausohjelmaan nähden

Taulukko 8. Vertailu komission  ennusteeseen

 
Komission kevätennuste, toukokuu 2018 VM syyskuu 2018

2017 2018 2019 2017 2018 2019

BKT, muutos, % 2,6 2,5 2,3 2,8 3,0 1,7

Työttömyysaste, % 8,6 8,4 8,3 8,6 7,4 6,9

Julkisyhteisöjen rahoitusasema, % BKT:sta -0,6 -0,7 -0,2 -0,7 -0,7 -0,1

Rakenteellinen jäämä, % BKT:sta -0,1 -0,8 -0,9 -0,3 -1,1 -0,7

Julkisyhteisöjen velka, % BKT:sta 61,4 60,4 59,6 61,3 59,9 59,1

Budjettiesityksen tulonjakovaikutuksia on arvioitu erillisessä muistiossa:

https://vm.fi/documents/10623/6305483/Talousarvioesityksen+tulonjako+BO/c325cc2b-ccbe-4f73-90da-833f7ca1c2d5/
Talousarvioesityksen+tulonjako+BO.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-national-reform-programme-finland-en.pdf
https://vm.fi/documents/10623/6305483/Talousarvioesityksen+tulonjako+BO/c325cc2b-ccbe-4f73-90da-833f7ca1c2d5/Talousarvioesityksen+tulonjako+BO.pdf
https://vm.fi/documents/10623/6305483/Talousarvioesityksen+tulonjako+BO/c325cc2b-ccbe-4f73-90da-833f7ca1c2d5/Talousarvioesityksen+tulonjako+BO.pdf
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LIITE: Menetelmiä koskevat tiedot

Makroennuste perustuu asiantuntijanäkemyksiin, valtiovarainministeriön DSGE-malliin (ks. 
esim. Taloudellinen katsaus, syksy 2017, s.17), lyhyen ajan faktorimalliin, sekä partiaalimal-
leihin.

Julkisen talouden ennuste perustuu mm. lyhyen aikavälin makroennusteeseen sekä keski-
pitkän aikavälin laskelmiin, talousarvioesityksiin, kehyspäätöksiin, veropohjaennusteisiin ja 
veroperustemuutoksiin sekä niistä johdettuihin yksityiskohtaisiin verotuloarvioihin, kunta-
talousohjelmaan ja päätöksiin sosiaaliturvamaksuista ja -etuuksista.
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