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Sektoritaseiden perusteet (1) 

• Jokaisen yksittäisen kansantalouden 
näkökulmasta tarkasteltuna talous voidaan 
jakaa kolmeen sektoriin: yksityinen, julkinen, 
ulkomaat 

• Rahoitustaseella tarkoitetaan kunkin sektorin 
rahamääräisten velkojen ja varojen 
muodostamaa kokonaisuutta 

– Rahoitustase voi olla ylijäämäinen tai alijäämäinen 



Sektoritaseiden perusteet (2) 

• Kun raha luodaan talouteen, on sitä aina 
kahdenkertaisen kirjanpidon vuoksi 
väistämättä yhtä paljon kuin velkaa 

• Jos yksityinen sektori luo talouteen 1000 
euroa varallisuutta, synnyttää se samalla myös 
1000 euroa velkaa 



Sektoritaseiden perusteet (3) 

• Yksityisen sektorin rahoitustaseeseen 
vaikuttavat kuitenkin myös julkinen sektori ja 
ulkomaansektori 

• Julkinen sektori voi joko lisätä tai vähentää 
yksityisen sektorin nettorahavarallisuutta 
– Lisääminen: julkinen sektori kuluttaa enemmän 

kuin verottaa (alijäämäinen budjetointi) 

– Vähentäminen: julkinen sektori kuluttaa 
vähemmän kuin verottaa (ylijäämäinen 
budjetointi) 



Sektoritaseiden perusteet (4) 

• Myös ulkomaansektori (=kaikki muut maailman maat) voi 
vaikuttaa yksityisen sektorin nettorahavarallisuuteen joko 
lisäävästi tai vähentävästi 
– Lisäävä vaikutus: ulkomaansektorilta tulee enemmän rahavirtoja 

kansantalouteemme kuin kansantaloudestamme lähtee 
ulkomaille (ulkomaansektorin alijäämä eli meidän 
kansantaloutemme vaihtotaseen ylijäämä) 

– Vähentävä vaikutus: ulkomaansektorilta tulee vähemmän 
rahavirtoja kansantalouteemme kuin kansantaloudestamme 
lähtee ulkomaille (ulkomaansektorin ylijäämä eli meidän 
kansantaloutemme vaihtotaseen alijäämä) 

• Ulkomaansektorin rahoitustase vaikuttaa samalla tavalla 
myös julkisen sektorin rahoitustaseeseen  ylijäämät 
heikentävät sitä ja alijäämät kohentavat 



Sektoritaseiden perusteet (5) 

• Sektoritasejaottelun perusteella koko maailma jaetaan 
kolmeen rahoitustaseeseen 
– Tarkastelunäkökulmaksi valitaan aina joku tietty 

kansantalous, mutta sitä voidaan vaihtaa vapaasti 

• Rahamääräistä velkaa ja rahamääräistä varallisuutta on 
maailmassa aina väistämättä tismalleen saman verran 

• Jokaisen rahavirran täytyy aina tulla jostakin ja mennä 
johonkin 

• Lopputulos (pitää aina kaikissa olosuhteissa paikkansa): 
yksityisen sektorin rahoitustase + julkisen sektorin 
rahoitustase + ulkomaansektorin rahoitustase = 0 



Rahoitustaseet Suomessa 1975–2012 



Julkisen sektorin rahoitustase 
talouden ohjauskeinona (1) 

• Yksityisellä sektorilla vallitsee aina jokin säästämistavoite 
– Kaikkien kotitalouksien ja yritysten säästämistavoitteiden 

summa 

• Jos yksityisen sektorin säästämistavoite kasvaa, vähentää se 
menojaan saavuttaakseen tavoitteensa  taantuma 

• Yksityisen sektorin ei kuitenkaan tarvitse vähentää 
menojaan, vaikka sen säästämistavoite kasvaisikin, jos 
julkinen sektori vastaavasti kasvattaa budjettialijäämäänsä 
sen verran kuin yksityisen sektorin säästämistavoite kasvaa 
 yksityisen sektorin säästämistavoite toteutuu ilman 
kulutuksen vähentymistä 
– Samalla tavalla vaikuttaisi myös vaihtotaseen ylijäämän 

äkkinäinen kasvu, mutta tähän ei voida juuri kotimaisilla 
toimenpiteillä vaikuttaa 



Julkisen sektorin rahoitustase 
talouden ohjauskeinona (2) 

• Yksityisen sektorin säästämistavoite voi olla 
myös negatiivinen 

• Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yksityinen 
sektori ei piittaa edes jonkinasteisesta 
nettovelkaantumisesta 
– Taloudessa on käynnissä voimakas buumi 

• Tällaisessa tilanteessa julkisen sektorin 
ylijäämillä voidaan vähentää yksityisen 
sektorin kulutusta ja investointeja 

 



Julkisten ylijäämien tavoite (1) 

• Suomessa talouspolitiikan tavoitteeksi on 
asetettu julkisten ylijäämien kerryttäminen, 
vaikka sektoritasetarkastelu osoittaa, että 
budjettialijäämien pienentäminen ei ole 
mielekäs itseisarvoinen tavoite 

• Etenkin taantuman oloissa budjettialijäämän 
supistaminen ei yleensä ole mielekästä 



Julkisten ylijäämien tavoite (2) 

• Jos kuitenkin budjettiylijäämää halutaan 
tavoitella, voidaan kysyä, millä keinoilla sen 
saavuttaminen parhaiten onnistuu? 

• Tällä hetkellä keinoina ovat leikkaukset ja 
veronkorotukset 

• Leikkaukset ja veronkorotukset leikkaavat 
suoraan kokonaiskysyntää, mutta johtavat 
yksityisellä sektorilla myös tarpeeseen lisätä 
säästämistä, koska julkisen sektorin alijäämät 
eivät täytä yksityisen sektorin säästämistavoitetta 



Julkisten ylijäämien tavoite (3) 

• Kokonaiskysynnän vähentyminen johtaa 
työttömyyden kasvuun ja taantuman 
syventymiseen  valtion verotulot vähentyvät ja 
työttömyydenhoitomenot kasvavat  julkisen 
sektorin alijäämä kasvaa 

• On mahdollista, että hetkelliset budjettialijäämät 
kääntyvät ylijäämäisiksi, jos niiden 
lopputuloksena talous kääntyy kasvu-uralle 

• Joka tapauksessa on selvää, että talouden 
kääntyessä laskuun on mahdotonta kohentaa 
julkisen sektorin rahoitustasetta 



Talouspolitiikan ulkoiset rajoitteet 

• Oikeiden instituutioiden vallitessa 
ulkomaansektorin ylijäämillä ei ole talouden 
tulovirtojen kannalta merkitystä, koska ne 
voidaan kompensoida sopivilla julkisen 
sektorin alijäämillä 

• Pienille talousalueille pitkäaikaiset 
ulkomaansektorin ylijäämät voivat kuitenkin 
koitua ongelmallisiksi, koska ne saattavat 
vaikuttaa heikentävästi valuuttakurssiin 



Johtopäätökset 

• Julkisen sektorin rahoitustase + yksityisen 
sektorin rahoitustase + ulkomaansektorin 
rahoitustase = 0 

• Julkisilla alijäämillä/ylijäämillä kannattaa reagoida 
yksityisen sektorin säästämishalukkuuden 
muutoksiin 

• Julkisen sektorin ylijäämiä on vaikeaa saavuttaa 
kiristävällä talouspolitiikalla 

• Pienten talouksien saattaa olla vaikeaa kerryttää 
jatkuvasti vaihtotaseen alijäämiä 


