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Esityksen rakenne

• Esityksessä on johdannon jälkeen kaksi osaa:

1. Talouden tilannekuva valtiovarainministeriön kevään 2022 
taloudellisen katsauksen perusteella

2. Hyvinvointialueiden rooli julkisessa taloudessa
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Talouden suorituskyky asettaa raamin julkiselle 
taloudenpidolle

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

• Julkinen taloudenpito palvelee kansalaisia ja yhteiskuntaa vain, jos se on 
perustaltaan vakaata ja uskottavaa. 

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

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

• Pitkällä aikavälillä talouden suorituskyvyn – työllisyyden, 
tuottavuuden, kilpailukyvyn – määrittävät rakenteelliset tekijät.
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Talouden tilannekuva valtiovarainministeriön 
silmin

4



Talous toipuu koronasta ja sodasta, mutta kasvunäkymä 
jää vaisuksi, julkinen talous alijäämäiseksi ja velka kasvaa
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2020 2021 2022

BKT:n määrän muutos, % -2,3 3,5 1,5

Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 0,3 2,2 4,0

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, % BKT:sta -5,5 -2,6 -2,2

Työllisyysaste, % 70,7 72,2 73,0

Julkisyhteisöjen velka1, % BKT:sta 69,0 65,8 66,2
1 EDP-velka

Lähteet: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö
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Pandemian vaikutusten torjumisesta varautumiseen

• Covid-19-epidemian aikana päätettiin 
mittavista määräaikaisista 
tukitoimista, joiden oletetaan 
päättyvän tänä ja ensi vuonna.

• Venäjän hyökkäyssodan johdosta 
Kehysriihessä päätettiin mittavista 
varautumis- ja tukitoimista.

• Toimenpiteiden mittaluokat ovat 
suuria, mikä korostaa puskureiden 
tärkeyttä.

6



Julkisessa taloudessa on rahoitusvaje suhteessa tarpeeseen
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Julkisen talouden pitkän aikavälin 

rahoitusvaje on n. 2,5% suhteessa 

BKT:een eli n. 7 mrd. vuoden 2026 BKT:n 

tasolla mitattuna. 

Syyt ennestään tutut

• Ikääntyneiden, erityisesti yli 75-

vuotiaiden määrän voimakas kasvu.

• Lakiin kirjoitettu palvelulupaus.

• Talouden niukka kasvukyky.

• Nousevat korot.

Positiivista on, että työvoiman voimakas 

kasvu on nostanut arviota työllisyydestä ja 

alentanut arviota kestävyysvajeesta 

pitkällä aikavälillä.
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Julkisyhteisöjen velka
suhteessa BKT:hen, % 

Lähde: Tilastokeskus, VM



Ydinryhmä ovat 75 vuotta täyttäneet, nuoret ikäluokat 
pienenevät eniten
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Lähteet: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö



Usean samanaikaisen rakennemuutoksen vyyhti haastaa 
meitä toimimaan

• Venäjän hyökkäyssota ja Venäjän 
markkinan sulkeutuminen;

• Koronan jättämien jälkien 
korjaaminen; 

• Väestörakenteen muutos, maassa 
muutto ja maahanmuutto; 

• Ilmaston muutos, luontokato, niiden 
torjuminen ja niihin sopeutuminen; 

• Teknologian ja työn muutos.

9



Julkinen taloudenpito on osa kokonaisuutta ja 
yhteistä ratkaisua
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Tehokkaampi tulonmuodostus

• Työllisyys,

• Investoinnit, uusi teknologia, 

oppiminen, osaaminen, 

innovaatiot, tuottavuus,

• Kilpailukyky.

Suorat menoja säästävät ja 

tuloja lisäävät toimet

Tehokkaampi ja vaikuttavampi julkinen 

sektori

• Tehokkaat hyvinvointialueet, erityisesti 

rahoitusmallin luomat mahdollisuudet hillitä 

kustannusten kasvua,

• Julkisen hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus

ja parhaat käytännöt,

• Julkisen sektorin tehtävät, velvoitteet ja 

lakiin kirjoitettu palvelulupaus.



Hyvinvointialueiden rooli julkisessa taloudessa
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Miten julkisen talouden kantokyvyn puitteissa turvataan 
riittävät resurssit sote-palveluihin?

• Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden 
vaikuttavuutta ja tuottavuutta sekä hillitä palveluiden kustannusten 
nousua.

• Väestön ikääntyminen luo painetta erityisesti sote-palveluihin. Tuottavuuden 
parantaminen sote-palveluissa on kasvavien palvelutarpeiden vuoksi tärkeää. 

• Hyvinvointialueet ovat 2023 alkaen merkittäviä toimijoita valtiontalouden 
ja koko julkisen talouden kannalta

• Hyvinvointialueilla jatkossa työskentelevä henkilöstö kattaa yli kolmanneksen 
julkisen sektorin henkilöstöstä.

• Hyvinvointialueille suunnattava yleiskatteellinen valtionrahoitus kattaa yli 
neljänneksen valtion vuotuisista menoista.



Laskennallinen henkilöstötarve sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtävissä 

Jos tuottavuus on ennallaan, 
laskennallinen henkilöstötarve 
2030-luvun puoliväliin 
mennessä on 126 000 
työntekijää, josta

• Eläköitymisen vuoksi 92 000 
työntekijää

• Palvelutarpeen kasvun vuoksi 
34 000 lisätyöntekijää. 
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Eläköityminen Palvelutarpeen kasvu Lähde: Keva,VM
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Alueelliset erot 
väestörakenteessa ovat suuria

- Ikääntyvillä alueilla palvelutarve 
kasvaa ja työikäisen väestön 
väheneminen vaikeuttaa entisestään 
työvoiman saatavuutta.

65-vuotta täyttäneiden osuus (%)
väestöstä v. 2040

Lähde: THL Sotkanet



Sote-uudistuksen vaikutus julkiseen talouteen 
kumulatiivisesti

• Kuviossa tarkastellaan sote-
uudistuksen mukaisen 
rahoitusuran vaikutusta julkisen 
talouden tasapainoon suhteessa 
VM:n kestävyysvajelaskennan 
mukaiseen perusuraan 
kumulatiivisesti.
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Sote-uudistuksen kumulatiivinen vaikutus julkiseen talouteen 
(perusuraan verrattuna),

mrd. euroa v. 2020 rahassa

1. Rahoitusmallin vaikutus ilman muutoskustannuksia

2. Rahoitusmalli + kaikki muutoskustannukset

3. Rahoitusmalli + muutoskustannukset ilman palkkojen harmonisointia



Yhteenveto

1. Talouden suorituskyky asettaa raamin julkiselle taloudenpidolle.

2. Talous toipuu koronasta ja sodasta, mutta kasvunäkymä jää vaisuksi, 
julkinen talous alijäämäiseksi ja velka kasvaa.

3. Julkisessa taloudessa on rahoitusvaje suhteessa tarpeeseen.

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

5. Usean samanaikaisen rakennemuutoksen vyyhti haastaa meitä 
toimimaan.

6. Teknologia – osaaminen – tuottavuus – kilpailukyky – investointiympäristö: 
Julkinen taloudenpito on osa kokonaisuutta ja yhteistä ratkaisua.
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Jenni.paakkonen@gov.fi



Hyvinvointialueiden rahoitus
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Hyvinvointialueiden rahoituksen määräytyminen koko 
maan tasolla
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Rahoituksen tason 

tarkistus jälkikäteen ja

lisärahoituksen 

mahdollisuus

Lähtökohtana 

mahdollisimman hyvin 

toimiva rahoitusmalli, jossa 

lisärahoitus ja 

jälkikäteistarkistus ovat viime 

kädessä turvaamassa 

perusoikeuksien 

toteutumisen.

+
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Rahoitus kohdennetaan hyvinvointialueille laskennallisten 
kriteerien perusteella vuosittain
• Laskennallinen rahoitusmalli koostuu sote-tehtävien (98 % rahoituksesta) ja 

pelastustoimen tehtävien (2 %) rahoitusmalleista.

• Laskennallisuus kannustaa tehokkuuteen, ja yleiskatteisuus turvaa hyvinvointialueen itsehallinnon 
rahoituksen kohdentamisessa. 

• Sote-rahoituksesta yli 80% kohdennetaan alueen palvelutarpeen perusteella ts. mitä 
korkeampi alueen palvelutarve on, sitä enemmän alue saa suhteellisesti rahoitusta.

• Alueellisen palvelutarpeen laskenta pohjautuu THL:n yksilötason rekisteriaineistolla 
tehtyyn tutkimukseen. 

• Uusi tutkimus valmistuu toukokuussa 2022.

• Tutkimus ja mallin kehitys ovat jatkuvaa työtä. Rahoituslain 14§:n mukaisista tarvetekijöistä 
ja niiden painoista säädetään vähintään neljän vuoden välein.

• Siirtymäaikana (2023-2029) rahoitus muodostuu laskennallisesta erästä ja 
siirtymätasauksesta (+/-). Vuodesta 2029 eteenpäin joillakin alueilla toistaiseksi pysyvää 
tasausta.




