
Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka
EMU-kriteerien mukaisina

Julkinen ylijäämä supistui vuonna 2008, velka laski hieman
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2008 Suomen julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä suhteessa
bruttokansantuotteeseen supistui 4,2 prosenttiin edellisen vuoden 5,2 prosentista. Julkisyhteisöjen EMU-velka
pieneni vuoden aikana 0,9 miljardilla eurolla 62,1 miljardiin euroon. Velan suhde bruttokansantuotteeseen aleni
samalla 33,4 prosenttiin edellisvuoden 35,1 prosentista.

Vuonna 2008 julkisyhteisöjen ylijäämä pieneni 1,6 miljardia euroa. Kehityksen taustalla on muun muassa
valtiosektorin verotulojen kasvun huomattava hidastuminen, mihin vaikutti vuoden 2008 jälkipuoliskolla
huonontunut taloustilanne. Valtiosektorin ylijäämä pieneni 3,8 miljardista eurosta 1,6 miljardiin euroon.
Kuntasektori puolestaan pysyi lievästi alijäämäisenä, vuoden 2008 alijäämän ollessa 0,2 miljardia euroa.
Työeläkelaitosten ylijäämä kohosi 6,0 miljardiin euroon, minkä ansiosta Suomen julkishallinto kokonaisuudessaan
keräsi edelleen EU-maiden vertailussa huomattavan suuren ylijäämän suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Työeläkelaitosten EMU-ylijäämä poikkeaa huomattavasti eläkeyhtiöiden tuloslaskelmien mukaisista
kokonaistuloksista, joihin vaikuttavat esimerkiksi eläkesijoitusten arvossa tapahtuneet muutokset. Muiden
sosiaaliturvarahastojen kuin työeläkelaitosten ylijäämäksi muodostui 0,4 miljardia euroa.

Vuonna 2008 julkisyhteisöjen sulauttamaton bruttovelka laski 0,8 miljardia euroa. Valtion velka pieneni 1,5
miljardia, kun taas kuntien velka kasvoi 0,7 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen sisäiset velat kasvoivat 0,1 miljardin
euron verran. EMU-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa talouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja sen
kehitykseen vaikuttavat sekä sulauttamattoman bruttovelan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset.

Tilastokeskus julkistaa EU:n komissiolle maaliskuussa laadittavan alijäämä- ja velkaraportin sisällön tämän
tilaston sivuilla 31. maaliskuuta.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 27.02.2009

Julkinen talous 2009



Suomen julkisyhteisöjen EMU-alijäämä (-) ja -velka, suhteessa BKT:hen

2



Sisällys
Julkisyhteisöjen ylijäämä kääntyi laskuun, julkinen velka laski hieman..................................................................4
Liitetaulukot

Julkisyhteisöjen EMU-alijäämä 1975-2008...................................................................................................5
Julkisyhteisöjen EMU-velka 1975-2008........................................................................................................6
Julkisyhteisöjen bruttovelka ja EMU-velka, mrd. euroa 1995-2008.............................................................6

Laatuseloste: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina..................................................7

3



Julkisyhteisöjen ylijäämä kääntyi laskuun, julkinen velka laski hieman
Suomen julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä pieneni vuonna 2008 edellisvuoden lukemista. Tilastokeskuksen
ennakkotietojen mukaan ylijäämä vuonna 2008 oli 7,8 miljardia euroa eli 4,2 prosenttia BKT:sta, kun vastaavat
luvut olivat edellisvuonna 9,4 mrd. euroa ja 5,2 prosenttia BKT:sta. Ylijäämän pienenemisestä huolimatta
ylijäämä oli edelleen verraten korkea - tätä korkeampi euromääräinen ylijäämä on tilastoitu vain vuosille 2007
ja 2000.

Valtiohallinnon ylijäämä laski 2,2 miljardia euroa 1,6 miljardiin euroon. Verotulojen kasvu lähes pysähtyi,
mihin vaikutti taloustilanteen heikkeneminen. Valtion verokertymä oli vuonna 2008 yhteensä 39,3 miljardia
euroa. Omaisuustulojen - lähinnä osinkojen ja korkojen - kertymä oli edelleen korkea, yhteensä 3,4 miljardia
euroa. Valtion menot nousivat yhteensä 7,4 prosenttia 45,5 miljardiin euroon, ja melko voimakasta kasvua oli
niin kulutusmenoissa, investoinneissa kuin tulonsiirroissakin. Merkittävimmistä menoeristä vain valtionvelan
korkomenot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Vuodelle 2008 ei vielä kohdistunut merkittävästi finanssikriisiin
liittyviä menolisäyksiä. Kuntasektorin alijäämä supistui 0,2 miljardiin euroon edellisen vuoden 0,3 miljardista
eurosta. Kuntasektorin kulutusmenot kasvoivat edellisvuodesta 7,1 prosenttia ja investoinnit 7,9 prosenttia
samalla kun käytettävissä oleva tulo kasvoi 8,2 prosenttia. Sosiaaliturvarahastoista työeläkelaitosten ylijäämä
kohosi 6,0 miljardiin euroon. Muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämäksi muodostui 0,4 mrd. euroa.

Suomen julkisen talouden viimeaikaisen ylijäämäisyyden taustalla on suurelta osin ollut työeläkelaitossektori.
Osittain rahastoivassa työeläkejärjestelmässämme koko eläkemaksukertymää ei käytetä nykyisten eläkkeiden
maksuun, vaan osa kertymästä rahastoidaan tulevaisuudessa kasvavien eläkemenojen maksamista varten.
Työntekijöiltä ja työnantajilta kerätyt eläkemaksut näkyvät julkishallinnon tulona. Kuitenkaan sen enempää
eläkevastuiden kasvu kuin kasvavien eläkevastuiden kattamista varten tehdyt sijoitukset eivät näy
tilinpitojärjestelmässä juoksevina menoina. Eläkesijoitusten arvossa tapahtuneet voimakkaatkaan muutokset
eivät myöskään suoraan kirjaudu kansantalouden tilinpidossa julkiseksi tuloksi tai menoksi. Eläkejärjestelmän
menot näkyvät kansantalouden tilinpidossa sitä mukaa, kun eläkkeitä maksetaan edunsaajille.

Valtiosektorin tiedot perustuvat pääosin ennakkotietoihin valtion vuoden 2008 tilinpäätöksestä. Kuntatalouden
arviointiin käytettiin Tilastokeskuksen kunnille ja kuntayhtymille tekemää vuotta 2008 koskevaa
tilinpäätösarviokyselyä. Työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista saatiin vuoden 2008 tilinpäätöstä
koskevia ennakkotietoja. EMU-ylijäämä on eronnut hieman kansantalouden tilinpidon (EKT 1995) mukaisesta
ylijäämästä vuodesta 2003 alkaen valtion swap-sopimuksiin liittyvien nettokorkomaksujen erilaisen kirjauksen
takia. Vuonna 2008 EMU-ylijäämän BKT-suhde oli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin tilinpidon mukaisen
julkisyhteisöjen ylijäämän BKT-suhde.

Julkisyhteisöjen sulautettu EMU-velka eli julkisyhteisöjen velka talouden muille sektoreille ja ulkomaille laski
ennakkotietojen mukaan 0,9 miljardia euroa vuonna 2008. EMU-velan määrä oli vuoden 2008 lopussa 62,1
miljardia euroa. EMU-velan suhde BKT:hen laski 33,4 prosenttiin vuonna 2008, kun se vuoden 2007 lopussa
oli 35,1 prosenttia. BKT-suhteen lasku johtui sekä velan pienenemisestä että bruttokansantuotteen kasvusta.

Julkisyhteisöjen velasta lähes 90 prosenttia on valtion velkaa. Valtion sulauttamaton bruttovelka laski 1,5
miljardia euroa, kun valtion joukkovelkakirjalainoja kuoletettiin enemmän kuin uusia laskettiin liikkeelle.
Kuntien velka sen sijaan kasvoi 0,7 miljardin euron verran. Yhteensä julkisyhteisöjen sulauttamaton bruttovelka
oli 67,1 miljardia euroa vuoden 2008 lopussa.

Julkisyhteisöihin luettavien yksiköiden väliset velat vähennetään sulauttamattomasta bruttovelasta, jotta päästään
sulautettuun EMU-velkaan. Tämä sisäinen velka pysyi vuonna 2008 lähes edellisvuoden tasolla nousten vain
0,1 miljardia euroa. Sisäistä velkaa oli vuoden 2008 lopussa 5,0 miljardia euroa, josta runsaat puolet koostui
työeläkelaitosten hallussa pitämistä valtion joukkovelkakirjalainoista.

1990-luvun laman kynnyksellä vuonna 1990 EMU-velka oli vain 14 prosenttia BKT:sta, minkä jälkeen se
kasvoi nopeasti ja saavutti huippunsa vuonna 1994, jolloin suhdeluku oli jo 57,8 prosenttia. Siitä lähtien velan
osuus bruttokansantuotteesta on supistunut lähes joka vuosi. Velan määrä jatkoi kuitenkin kasvuaan vuoteen
2004 saakka, jonka jälkeen sekin kääntyi laskuun.
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Liitetaulukot

Julkisyhteisöjen EMU-alijäämä 1975-20081)

Prosenttia BKT:staMiljoonaa euroa
YhteensäSosiaaliturvarahastotPaikallishallintoValtioYhteensäSosiaaliturvarahastotPaikallishallintoValtio

5,12,71,60,89164892811461975
7,82,61,63,61 5945333277341976
6,42,71,62,11 4416023674721977
3,91,81,30,99824363252211978
3,52,61,2-0,31 021758346-831979
3,83,30,6-0,11 2791 113192-261980
5,23,60,80,91 9721 3532923271981
3,12,70,7-0,31 3341 144316-1261982
1,62,40,7-1,57491 126332-7091983
3,32,30,90,11 7561 234481411984
3,52,70,60,21 9881 560333951985
3,92,40,60,92 4181 4853465871986
1,72,50,1-0,91 1031 64734-5781987
5,32,80,61,93 9772 1014401 4361988
6,83,30,72,75 7792 8406172 3221989
5,44,00,41,04 8073 5483379221990
-1,03,8-0,3-4,4-8183 246-276-3 7881991
-5,52,50,0-8,0-4 5442 105-10-6 6391992
-8,32,80,6-11,6-6 9582 338476-9 7721993
-6,73,81,3-11,8-5 9403 3101 184-10 4341994
-6,23,81,3-11,3-5 9183 6571 277-10 8521995
-3,53,30,9-7,7-3 5043 242934-7 6801996
-1,32,8-0,4-3,7-1 3803 052-455-3 9771997
1,63,2-0,1-1,41 8523 720-212-1 6561998
1,63,0-0,1-1,21 9543 681-199-1 5281999
6,93,40,23,39 1224 4382834 4012000
5,03,6-0,41,96 9804 971-6022 6112001
4,13,0-0,31,45 8524 284-4432 0112002
2,62,5-0,60,73 7373 635-8969982003
2,42,5-0,80,63 6363 869-1 1469132004
2,82,9-0,70,64 3984 562-1 1089442005
4,03,4-0,31,06 6895 622-5441 6112006
5,23,3-0,12,19 4055 872-2693 8022007*
4,23,4-0,10,97 7866 339-1521 5992008*

1) * Ennakkotieto
Taulukko sisältää aikasarjan vuodesta 1975 lähtien Suomen julkisyhteisöjen EMU-alijäämästä julkisyhteisöt yhteensä -tasolla ja
alasektoreittain. Tiedot on ilmaistu sekä absoluuttisina että BKT-suhdelukuina. Tiedot vastaavat EDP-raporttitaulujen 1 ja 2A-2D tietoja.
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Julkisyhteisöjen EMU-velka 1975-20081)

Prosenttia BKT:staMiljoonaa euroa
YhteensäSosiaaliturvarahastotPaikallishallintoValtioYhteensäSosiaaliturvarahastotPaikallishallintoValtio

6,50,43,13,11 180655605551975
6,10,33,02,81 257706235651976
7,80,33,24,31 756707139731977
11,00,33,07,82 747647481 9351978
11,20,23,17,93 232568822 2941979
11,30,12,98,33 773419502 7811980
11,60,12,68,94 377389893 3491981
13,90,12,910,95 904441 2404 6211982
15,50,13,012,47 302511 3995 8521983
15,30,13,012,28 082581 5766 4491984
16,00,23,112,79 188981 7597 3301985
16,60,13,313,210 273882 0408 1451986
17,80,23,614,111 9191012 4249 3951987
16,70,33,812,612 6572362 8839 5391988
14,40,33,810,312 2242923 2208 7121989
14,00,23,610,112 5472243 2479 0761990
22,20,64,916,718 9965224 167143071991
40,00,55,733,933 2503844 699281671992
55,30,75,349,346 4046294 429413461993
57,80,44,752,850 9503194 107465241994
56,70,13,952,754 351673 774505111995
56,90,03,553,456 458153 454529881996
53,80,03,050,857 85893 216546331997
48,20,02,845,456 414273 263531251998
45,50,02,543,055 856433 073527401999
43,80,02,641,257 89093 414544672000
42,30,02,539,759 122103 556555562001
41,30,02,838,459 400484 061552912002
44,40,03,440,964 719485 017596542003
44,20,03,940,367 242155 896613312004
41,40,04,536,965 05317 086579662005
39,20,04,634,665 53617 761577742006
35,10,04,630,563 03318 176548562007*
33,40,04,628,862 14018 579535602008*

1) * Ennakkotieto
Taulukko sisältää aikasarjan vuodesta 1975 lähtien Suomen julkisyhteisöjen EMU-velasta julkisyhteisöt yhteensä -tasolla ja alasektoreittain.
Tiedot on ilmaistu sekä absoluuttisina että BKT-suhdelukuina. Tiedot vastaavat EDP-raporttitaulujen 1 ja 3A-3E tietoja.

Julkisyhteisöjen bruttovelka ja EMU-velka, mrd. euroa 1995-2008
1)

2008*2007*200620052004200320022001200019991998199719961995
67,167,970,170,473,072,070,271,473,477,880,680,077,272,6A. Bruttovelka
-0,8-2,2-0,3-2,61,01,8-1,1-2,0-4,5-2,70,62,84,67,9- muutos, mrd. euroa
36,037,842,044,848,049,448,851,155,563,468,874,477,775,7- prosenttia BKT:sta
5,04,94,65,35,77,310,812,215,522,024,122,120,718,2B. Julkisyhteisöjen sisäiset velat
0,10,3-0,7-0,4-1,6-3,6-1,4-3,2-6,5-2,22,01,42,54,5- muutos, mrd. euroa

62,163,065,565,167,264,759,459,157,955,956,457,956,554,4A-B. EMU-velka
33,435,139,241,444,244,441,342,343,845,548,253,856,956,7- prosenttia BKT:sta
-0,9-2,50,5-2,22,55,30,31,22,0-0,6-1,41,42,13,4- muutos, mrd. euroa

1) * Ennakkotieto
Taulukko sisältää aikasarjan vuodesta 1995 lähtien Suomen julkisyhteisöjen bruttovelasta ja EMU-velasta. Bruttovelasta päästään
julkisyhteisöjen EMU-velkaan eli julkisyhteisöjen velkaan taloudenmuille sektoreille ja ulkomaille, kun bruttovelkataseesta vähennetään
julkisyhteisöjen sisäiset velat. Tiedot vastaavat EDP-raporttitaulujen 1 ja 3A tietoja.
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Laatuseloste: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien
mukaisina
1. Tilastotietojen relevanssi
Tilasto sisältää tietoja Suomen julkisen talouden alijäämästä ja velasta. EU:n jäsenmaat raportoivat
EU-komissiolle kahdesti vuodessa nk. EMU-alijäämä- ja velkatiedot, joita käytetään EU:n vakaus- ja
kasvusopimuksen yhteydessä arvioitaessa jäsenmaiden julkisen talouden tilaa. Raportointi on osa niin kutsuttua
liiallisten alijäämienmenettelyä. Alijäämäraportointi perustuu EU:n kansantalouden tilinpitojärjestelmään EKT
1995 ja erilliseen EU:n asetukseen (3605/93, muutettu viimeksi asetuksella 2103/2005). Eri maiden toimittamat
tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia. Tietojärjestelmä sisältää tietoja Suomen julkisyhteisöjen alijäämästä
ja bruttovelasta ja niiden muutokseen vaikuttaneista tekijöistä sekä tietoja valtion, kuntasektorin ja
sosiaaliturvarahastojen EMU-alijäämien ja budjettialijäämien eroista. Käytetyt luokitukset: Euroopan
tilinpitojärjestelmä EKT 1995; Eurostat 1995 Sektoriluokitus 2000; Käsikirjoja 5, Tilastokeskus
Rahoitusvaadeluokitus 1996; Käsikirjoja 6, Tilastokeskus. Tilaston taustalla olevien julkisen talouden tilastojen
laadintaan vaikuttaa keskeisesti myös ESA-95 Alijäämä- ja velkamanuaali sekä Eurostatin erillispäätökset
tiettyjen julkiseen talouteen liittyvien operaatioiden käsittelystä

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilasto on pääasiassa muista tilastoista johdettu tilasto. Raportin laadinnassa käytetään tietolähteenä lähinnä
kansantalouden tilinpidon ja rahoitustilinpidon julkisyhteisöjä koskevia tietoja. Täydentävinä lähteinä käytetään
mm. Valtiokonttorin raportteja, kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastoa ja sosiaaliturvarahastojen
tilinpäätöksiä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Alijäämä- ja velkalukujen laatuun kohdistuu tarkkaa seurantaa EU:n komission taholta. Koska tilasto on
pääasiassa muista tilastoista johdettu tilasto, sen lähdetilastojen laadulla on ratkaiseva merkitys tilaston
luotettavuuden kannalta. Tiedot pohjautuvat suurelta osin kansantalouden tilinpidon ja rahoitustilinpidon
tietoihin, joten esimerkiksi bkt-suhdeluvut muuttuvat aina bruttokansantuotteen tarkentuessa. Alijäämä- ja
velkatietojen osalta lähdetilastojen laadinnassa käytetty aineisto koostuu pääosin julkisyhteisöjen
tilinpäätösaineistoista ja hallinnollisista aineistoista. Alipeittoa ei juuri esiinny, koska lähes kaikki päätietolähteet
perustuvat totaaliaineistoihin. Ennakkojulkistuksessa (helmi-maaliskuun vaihde) lopullisia tietoja ei ole juurikaan
käytettävissä, joten tarkkuustaso on tällöin alempi kuin myöhemmissä julkistuksissa.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Edellistä vuotta koskevat ennakkotiedot valmistuvat helmikuun lopussa ja tiedot tarkentuvat syyskuun lopussa.
Tiedot raportoidaan EU:n komissiolle kahdesti vuodessa (maaliskuun lopussa ja syyskuun lopussa). Tiedot
julkistetaan 1.3. mennessä (alijäämä- ja velkatasojen osalta; varsinaiset EU:n komissiolle raportoidut tiedot
julkistetaan raportointiajankohtana 31.3. mennessä) ja 30.9. mennessä. Tiedot ovat ennakollisia siihen saakka,
kunnes kansantalouden tilinpidon tiedot ovat lopullisia eli kaksi vuotta tilastovuoden päättymisen jälkeen.
Tiedot voivat muuttua tämän jälkeenkin menetelmämuutoksista johtuvien aikasarjatarkistusten yhteydessä

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilaston tiedot julkaistaan kaksi kertaa vuodessa tilaston kotisivulla Julkinen talous -aihealueella. EU:n
komissiolle laaditun alijäämä- ja velkaraportin sisältö julkaistaan tilaston kotisivuilla. Raportti sisältää myös
Valtiovarainministeriön tuottamat ennustetiedot kuluvan vuoden julkisesta alijäämästä ja velasta. Lisäksi
Euroopan Unionin tilastovirasto Eurostat julkaisee tilaston tiedot kotisivuillaan. Kuvaus tilaston laadinnassa
käytetyistä menetelmistä on julkaistu tilaston kotisivuilla.
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6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Sekä EMU-alijäämästä että -velasta on saatavissa aikasarja vuodesta 1975 lähtien. Aikasarjat ovat pääosin
vertailukelpoisia vuodesta toiseen. Poikkeuksena tästä on mm. swap-sopimuksiin liittyvien nettokorkomaksujen
käsittely, ks. alempana.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
EMU-alijäämä vastaa kansantalouden tilinpidossa (EKT95) laskettua julkisyhteisöjen nettoluotonottoa/-antoa
lukuun ottamatta swap- ja korkotermiinisopimuksiin liittyviä nettokorkomaksuja, jotka
EMU-alijäämäraportoinnissa kirjataan korkomenoihin (alijäämään), mutta kansantalouden tilinpidossa
johdannaisvelanmuutoksiksi (ei vaikuta alijäämään). Suomen kansantalouden tilinpidossa em. nettokorkomaksut
on poistettu tilinpidon mukaisista valtion koroista tilastovuodesta 2003 alkaen. Tätä ennen raportoitu
EMU-alijäämä vastaa suoraan kansantalouden tilinpidon alijäämää. Swap-nettokorkomaksujen käsittelyä
tarkennettiin syyskuun 2007 julkistuksessa siten, että swap-sopmimusten ennenaikaisista purkamisista saadut
ja maksetut korvaukset jaksotetaan sopimusten alkuperäiselle voimassaoloajalle. EMU-velkakäsite poikkeaa
EKT95:stä sekä arvotuksen että kattavuuden osalta. EKT95:n mukaisessa rahoitustilinpidossa rahoitusvarat ja
velat arvotetaan markkina-arvoon, sen sijaan EMU-velka arvotetaan nimellisarvoon. EKT95:n mukaisista
rahoitusvaateista johdannaisia, kauppaluottoja ja siirtovelkoja ei huomioida velan kannassa, mutta ne otetaan
huomioon velan muutokseen vaikuttavina erinä.
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