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Tiivistelmä

Kansainväliset organisaatiot julkaisevat säännöllisin määräajoin talous-
politiikkaan liittyviä suosituksia. Euroopan unioni antaa vuosittain maa-
kohtaiset suositukset osana talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa 
(EU-ohjausjaksoa). Kansainvälinen valuuttarahasto IMF antaa Suomelle 
vuosittain suosituksia, jotka perustuvat IMF:n nk.  Artikla IV -konsultaa-
tioihin. OECD tekee maaraportin kahden vuoden välein.

Suositusten sisällössä on paljon yhteistä

Kolmen organisaation suositukset ovat olleet vuosina 2012–2016 keskenään 
melko samansisältöisiä. Eroja esiintyy jonkin verran suositusten tarkkuu-
dessa, aihepiireissä ja sisällöllisissä painotuksissa. Tarkasteluajanjaksona 
suositukset ovat myös toistuneet kohtalaisen samanlaisina vuodesta toiseen.

Suositusten sitovuus ja painoarvo vaihtelevat. Yleisesti ottaen suosi-
tusten toimeenpano on vapaaehtoista. EU:n maakohtaisiin suosituksiin si-
sältyvät vakaus- ja kasvusopimukseen ja makrotalouden epätasapainojen 
menettelyn täytäntöönpanoon liittyvät suositukset ovat kytköksissä pro-
sesseihin, joissa on myös lainsäädäntöön perustuvia sanktioita. Vakaus- ja 
kasvusopimuksen ja makrotalouden epätasapainojen menettelyn pohjalta 
annettavien suositusten saaminen EU-ohjausjaksossa ei kuitenkaan sellai-
senaan tarkoita, että jäsenmaa olisi näihin prosesseihin kuuluvien sitovam-
pien menettelyiden ja suositusten piirissä.

Kansainvälisten suositusten muotoutumiseen vaikuttaa kansain välisten 
organisaatioiden ja kansallisten tahojen välinen vuorovaikutus. Yleensä 
suosituksilla ei ole suoraa ja selkeästi osoitettavissa olevaa vaikutusta koti-
maisessa päätöksenteossa, mutta niillä on vaikutusta talouspoliittisen kes-
kustelun sisältöön varsinkin pitkällä aikavälillä. Yksittäisten suositusten käy-
tännön merkitystä vähentää mm. hallitusohjelman vahva asema politiikan 
sisällön muotoilussa: kesken hallituskauden annettavien suositusten huo-
miointi olisi poliittisesti haasteellista.

Suositusten viestintää on syytä kehittää

Kansainvälisillä talouspoliittisilla suosituksilla on merkitystä talous-
poliittisen keskustelun monipuolistumisen, vaihtoehtoisten näkö kulmien 
esittämisen ja ulkopuolisen näkemyksen esilletulon vuoksi. Siksi on tär-
keää, että uudet suositukset ja mahdollisuuksien mukaan seurantatiedot 
niiden toteutumisesta ovat saatavilla mahdollisimman ajantasaisesti, sel-
keästi ja helposti.

Suomen viranomaiset julkaisevat EU-, IMF- ja OECD-prosesseihin liit-
tyvät uudet suositukset. Nykyiset julkaisukäytännöt eivät kuitenkaan vält-
tämättä tarkoita, että suositukset olisivat selkeästi näkyvillä ja helposti saa-
tavilla. Kaikilta osin ei ole olemassa vakiintunutta käytäntöä, jossa uusien 
suositusten sisältö esitettäisiin selkeästi kotimaisilla kielillä. 

Eduskuntaa informoidaan säännöllisesti ainoastaan EU-ohjausjakson 
suosituksista. Uusien suositusten lisäksi informointi kattaa myös kansalli-
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seen uudistusohjelmaan sisältyvän Suomen viranomaisten näkemyksen suo-
situsten etenemisestä. Kansalliseen uudistusohjelmaan sisältyvä institutio-
naalisten järjestelyjen kuvaus on niukka eikä vastaa EU-komission ohjetta, 
mikä heikentää uudistusohjelman valmistelun ja mm. eduskunnan osalli-
suuden läpinäkyvyyttä.

Ainoastaan EU:n suositusten toteutumista seurataan kattavasti

Suositusten toteutumista ei seurata kaikilta osin kattavasti. EU:n maa-
kohtaisten suositusten osalta kansallisten viranomaisten ja EU-komission 
toteuttama seuranta on kiinteä osa prosessia. IMF:n ja OECD:n suositus-
ten seurantaa ylläpitävät vain kansainväliset organisaatiot itse, ja seuran-
nan kattavuudessa on puutteita.

Kun verrataan kotimaista päätöksentekoa ja Suomelle annettuja suosi-
tuksia, Suomessa toteutetut päätökset ovat melko laajasti linjassa kansain-
välisten suositusten kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että toimia olisi 
välttämättä toteutettu juuri siksi, että niitä on Suomelle ulkopuolelta ehdo-
tettu. Lisäksi suositusten toteutumisessa on runsaasti aste-eroja.

Selvityksessä nousi esiin joitakin teemoja, joissa voidaan havaita eroavai-
suuksia Suomessa toteutettujen toimenpiteiden ja EU:n, IMF:n ja OECD:n 
vuosina 2012–2016 antamien suositusten välillä. Nämä liittyvät esimerkik-
si tutkimus- ja kehittämismenojen ja aktiivisten työmarkkina ohjelmien 
määrärahojen leikkauksiin, paikallisen sopimisen edistämiseen, varhai-
sen eläkkeellesiirtymisen vaikeuttamiseen sekä vanhempainvapaan ja koti-
hoidontuen kestoon.

Kestävyysvajeen pienentämisellä oli keskeinen rooli eläkeuudistuksen 
valmisteluprosessissa

Rakenteellisten uudistusten tarve on ollut vahvasti esillä kaikkien organi-
saatioiden suosituksissa. Keskeisenä tavoitteena rakenteellisilla uudistuk-
silla on julkisen talouden tasapainon parantaminen pitkällä aikavälillä. Käy-
tännössä rakenneuudistusten vaikutusten riskiherkkyys vaihtelee suuresti, 
mitä havainnollistaa vuonna 2017 voimaan tulleen eläkeuudistuksen ja val-
mistelussa olevan sote- ja maakuntauudistuksen tarkastelu. 

Eläkeuudistuksen sisältämien julkisen talouden tasapainon kannal-
ta positiivisten vaikutusten todennäköisyyttä ja uudistuksen vaikutusten 
läpi näkyvyyttä ovat kasvattaneet selkeä tavoitteenasettelu, taloudellisten 
tavoitteiden vahva ohjaava rooli valmistelutyössä, uudistukseen liitty vien 
muutoskustannusten vähäisyys sekä erilaisilla laskentamalleilla tehdyt 
vaikutus arviot. Eläkeuudistuksen riskiherkkyyden läpinäkyvyyttä on vä-
hentänyt se, ettei hallituksen esitykseen sisältyvistä vaikutusarvioista teh-
ty kattavia herkkyysanalyysejä ja että peruslaskelmaan sisältyvistä tausta-
oletuksista on raportoitu hallituksen esityksessä puutteellisesti. 

Selvityksen yhteydessä Eläketurvakeskus teki Valtiontalouden tarkastus-
viraston toimeksiannosta herkkyysanalyysejä eläkeuudistuksen vaikutuksis-
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ta. Laskelmat eivät viittaa vaikutusten merkittävään herkkyyteen. Ne toivat 
kuitenkin esiin sekä lyhyen että pitkän aikavälin epävarmuustekijöitä, jotka 
korostavat uudistuksen vaikutusten systemaattisen seurannan merkitystä.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus julkisen talouden riskeihin on 
epävarma

Sote- ja maakuntauudistus on laajana kokonaisuutena riskiherkkä, eikä sen 
vaikutuksia pystytä tällä hetkellä arvioimaan luotettavasti. Uudistuksen 
säästö arvio pohjautuu säästötavoitteen kanssa yhdenmukaiseen rahoitus-
malliin eikä kustannuspuolen selkeisiin säästömekanismeihin. Lisäksi sote- 
ja maakuntauudistukseen liittyy merkittäviä muutoskustannuksia, joiden 
toteutuminen on automaattisempaa kuin uudistuksella tavoiteltavien sääs-
töjen. Yhdistettynä tavoiteltujen säästöjen toteutumisen hitauteen tämä li-
sää uudistuksen vaikutusten epävarmuutta.

Sote- ja maakuntauudistuksen riskiherkkyyttä julkisen talouden tasa-
painon kannalta ovat kasvattaneet uudistuksen tavoitteiden moninaisuus 
ja siitä seuraavat kompromissit eri osa-alueiden välillä. Päätavoitteina uu-
distuksessa on kustannusten kasvun hillintä ja terveyserojen kaventaminen. 
Uudistusprosessissa on tehty perusratkaisuja ilman, että pää tavoitteiden to-
teutumisen varmistamiseen tähtäävällä arvioinnilla olisi ollut vahvaa oh-
jaavaa roolia ratkaisujen teossa. Tämä on lisännyt julkisen talouden kestä-
vyyden kannalta keskeisen säästötavoitteen toteutumisen epävarmuutta.

Yleisesti ottaen maakunta- ja soteuudistuksen riskien läpinäkyvyyttä pa-
rantaa se, että uudistuksen vaikutusarvioinnin vaikeus, arvioiden kesken-
eräisyys ja arvioihin liittyvä epävarmuus on viestitty avoimesti valmistelu-
aineistossa. 

Tarkastusviraston suositukset:

1. Kansainvälisten organisaatioiden suositusten julkaisukäytäntöjä tuli-
si kehittää siten, että uusien suositusten sisältö viestitään kotimaisel-
le yleisölle kattavasti. 

2. VM:n tulisi suunnitella EU-ohjausjakson viestintäkäytäntöjä kokonai-
suutena ottaen huomioon neuvoston suosituksiin liittyvän päätöksen-
tekoprosessin eri vaiheet sekä EU-ohjausjaksoon liittyvä muu viestintä.

3. VM:n on tarpeen kehittää EU-ohjausjaksoon liittyvän Suomen kansal-
lisen uudistusohjelman osan ”Institutionaaliset kysymykset ja sidos-
ryhmien osallistuminen” kuvausta. Osassa olisi kuvattava tarkemmin 
esimerkiksi eduskunnan informointia ja sidosryhmien osallisuutta oh-
jelmassa esiteltyjen toimien valmistelussa. 

4. Merkittäviä rakenteellisia uudistuksia koskeviin hallituksen esityk-
siin tulisi, mikäli mahdollista, sisällyttää kuvaus vaikutusarvioinnin 
taustaoletuksista sekä herkkyystarkasteluja uudistusten vaikutuksis-
ta taustaoletuksia muutettaessa. Herkkyystarkastelu on tarpeellista se-
kä kestävyys vajeen tasolla että siihen vaikuttavien suureiden tasolla.
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1 Mitä selvitettiin

Selvitys liittyy Euroopan unionin tarkastusvirastojen Contact Commit-
teen alla toimivan finanssipolitiikan tarkastuksen verkoston rinnakkais-
tarkastukseen. Rinnakkaistarkastukseen osallistuu kuusi EU-maata. 
Rinnakkais tarkastuksen aiheena ovat julkisen talouden riskit sekä kansain-
välisten organisaatioiden suositukset ja niihin reagointi. Tämä selvitys si-
sältää Suomessa tehdyn kansallisen selvityksen havainnot, johtopäätökset 
ja suositukset. 

Selvityksen sisältönä ovat EU:n1, OECD:n2 ja IMF:n3 Suomelle antamat 
talouspoliittiset suositukset vuosina 2012–2016, niiden vertailu kotimaiseen 
päätöksentekoon, suosituksiin liittyvien viestintäprosessien tarkastelu se-
kä case-analyysi kahden kansainvälisissä suosituksissa keskeisesti esillä ol-
leen uudistuksen potentiaalisesta tehokkuudesta. Case-analyysin kohteena 
ovat vuoden 2017 alussa voimaan tullut eläkeuudistus ja parhaillaan valmis-
telussa oleva sote- ja maakuntauudistus.

EU:n, OECD:n ja IMF:n suositukset nousevat vaihtelevilla tavoilla talous-
poliittisen keskusteluun. Niiden suora vaikutus kotimaiseen päätöksen-
tekoon on yleensä pieni, mutta niillä on epäsuoraa vaikutusta esimerkiksi 
keskustelussa pinnalla oleviin teemoihin. Esimerkkinä ajankohtaisesta ai-
heesta, johon kansainvälisten organisaatioiden kannanotoilla on vaikutusta, 
on keskustelu finanssipolitiikan mitoittamisesta elvyttäväksi tai kiristäväk-
si. Selvityksessä kuvataan kolmen organisaation välisten suositusten yhte-
nevyyttä, sisältöä ja muutoksia viiden viime vuoden aikana.  

Talouspolitiikkaa koskevien suositusten noudattaminen on pää-
sääntöisesti vapaaehtoista. Tästä huolimatta suosituksilla on arvoa ulkoi-
sen mielipiteen lähteenä ja talouspoliittisen keskustelun monipuolistajana. 
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää aiheisiin, joissa kansainvälisten organi-
saatioiden antamat suositukset ja kotimaiset päätökset poikkeavat toisis-
taan, koska näistä saattaa löytyä relevantteja keskustelunaiheita kotimai-
seen politiikkaan. Selvityksessä nostetaan esiin sellaisia toimenpiteitä, joita 
Suomelle on viiden viime vuoden aikana suositeltu mutta jotka eivät aina-
kaan täysimääräisesti ole toteutuneet. 

Uusien suositusten ajantasainen ja avoin julkaisu on tärkeää, jotta arvioin-
neista saatava hyöty voidaan realisoida. Vastaavasti seurantatieto suositusten 
toteutumisesta on tarpeellista, jotta voidaan arvioida kotimaisen päätöksen-
teon suhdetta kansainvälisten organisaatioiden suosituksiin. Selvityksessä 
käydään läpi suosituksiin ja seurantatietoihin liittyvät Suomen viranomais-
ten julkaisuprosessit sekä eduskunnan informointiin liittyvät kysymykset.

Kansainvälisissä suosituksissa viitataan usein rakenteellisten uudistus-
ten tarpeeseen. Taustalla on ajatus, että rakenteellisilla uudistuksilla pysty-
tään pitkällä aikavälillä vaikuttamaan suotuisasti julkisen talouden menojen 
ja tulojen tasapainoon ja siten pienentämään kestävyysvajetta. Rakenteellis-
ten uudistusten toteuttamiseen liittyy kuitenkin useita riskejä. Uudistusten 
positiiviset vaikutukset saattavat ilmetä vasta hyvin pitkällä aikavälillä, vai-
kutukset voivat olla epävarmoja, ja uudistuksiin voi liittyä merkittäviä siir-
tymä- tai muutoskustannuksia. 

Vaikka rakenteellisten uudistusten yhtenä tavoitteena on tyypillisesti pie-
nentää julkisen talouden pitkän aikavälin riskejä, niillä voi olla myös muita 
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tavoitteita. On hyödyllistä tarkastella julkisen talouden tasapainoa koskevan 
tavoitteen merkitystä uudistusten valmistelussa ja päätöksenteossa, koska 
tämä vaikuttaa mm. uudistusten taloudellisten vaikutusten riskisyyteen ja 
vaikutusarvioiden epävarmuuteen. Mikäli uudistuksen valmistelussa pai-
no siirtyy julkisen talouden tasapainon sijasta muihin tavoitteisiin, on epä-
todennäköisempää, että julkista taloutta koskevat tavoitteet toteutuisivat.

Selvityksessä tarkastellaan eläkeuudistuksen sekä sote- ja maakunta-
uudistuksen odotettuja taloudellisia vaikutuksia ja riskisyyttä olemassa ole-
vien vaikutusarvioiden pohjalta. Lisäksi eläkeuudistuksen olemassa olevia 
vaikutusarvioita täydennettiin tilaamalla Eläketurvakeskukselta herkkyys-
analyysejä uudistuksen vaikutuksista. 

Julkisen talouden riskejä potentiaalisesti pienentävät toimet ovat laa-
jan mielenkiinnon ja analyysin kohteina. Kuitenkin esimerkiksi rakenne-
uudistusten vaihtoehtoisten toteuttamistapojen vaikutusten epä varmuudesta 
on saatavilla vain niukasti informaatiota, eikä ole tiedossa, mikä merkitys 
vaihtoehtojen riskisyydellä on ollut käytännön päätöksentekotilanteissa. 
Siten tietoperusteisen päätöksenteon edistämiseksi on hyödyllistä tuot-
taa analyysiä, jossa tarkastellaan päätöksenteon pohjana olevien vaikutus-
arvioiden epävarmuutta. Näin voidaan tukea päätöksenteon pohjautumista 
mahdollisimman kattavaan riskianalyysiin ja siten mahdollistaa taloudelli-
silta vaikutuksiltaan varmempien valintojen tekeminen. Tämä antaa myös 
mahdollisuuksia arvioida esimerkiksi julkisen talouden riskeistä annetun 
kuvan riittävyyttä.
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2 Millaisia talouspoliittisia suosituksia 
kansainväliset organisaatiot ovat 
antaneet Suomelle?

EU:n, OECD:n ja IMF:n jäsenvaltioilleen antamat talouspoliittiset suosi-
tukset tukevat näiden organisaatioiden tehtävien toteuttamista. EU:ssa 
maa kohtaiset suositukset ovat keskeinen osa talouspolitiikan EU-ohjaus-
jaksoa, joka on EU:n talouden hallinnan ensisijainen toteuttamisväline. 
EU:n maakohtaiset suositukset antavat EU-tason kontribuutiota kansalli-
selle päätöksen teolle. IMF:n seuranta antaa pohjaa organisaation tekemälle 
taloudellisen vakauden riskien analyysille ja kontrolloinnille. IMF:n toteut-
tama seuranta perustuu IMF:n sopimusartiklaan IV, minkä takia järjestön 
tekemiä vierailuja kutsutaan Artikla IV -konsultaatioiksi. OECD:n toteutta-
ma maa tutkinta ja suositusten antaminen tukee järjestön tavoitteita talous-
kasvua ja rahoitusvakautta edistämällä.

2.1 EU-ohjausjakson suositusten 
valmisteluprosessi on monivaiheisin 

EU-ohjausjakson maakohtaiset suositukset liittyvät kolmeen eri osa- 
alueeseen. Ensimmäinen koskee vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamis-
ta ja jäsenmaiden vakaus- tai lähentymisohjelmien arviointia. Toinen liittyy 
makrotalouden epätasapainoja koskevaan menettelyyn (MIP) ja siinä yhtey-
dessä riskiasemaltaan korkeiksi arvioiduista jäsenmaista tehtävään syväl-
liseen arviointiin. Kolmas liittyy EU:n yleisiä talous- ja työllisyys tavoitteita 
koskeviin integroituihin suuntaviivoihin, joita edistetään Eurooppa 2020 
-strategialla. 

EU:n vuosittaiset maakohtaiset suositukset syntyvät komission suosituk-
sina ja neuvoston lopulta hyväksyminä. Asetuksen (EU) 1175/2011 mukaan 
neuvoston on lopulliset suositukset hyväksyessään säännönmukaisesti seu-
rattava komission suosituksia ja ehdotuksia tai selvitettävä julkisesti poik-
keamat komission versioista. Käytännössä neuvosto tekee useita sellaisia 
muutoksia suosituksiin, jotka ovat komission hyväksymiä, mutta on myös 
tapauksia, joissa komissio on eri mieltä neuvoston tekemistä muutoksista.

EU-ohjausjakson maakohtaiset 
suositukset sisältävät kolmeen eri 
osa-alueeseen liittyviä suosituksia
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Kuvio 1: Kuvio 1: EU:n maakohtaisten suositusten muodostumisen pääkohdat, Lähde: 
VTV, EU-komission materiaalien pohjalta 

Komission  
hälytysmekanismi -

raportti
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syvällinen analyysi 

komission maaraportissa

Jäsenmaan 
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lähentymisohjelma

Hyväksyntä 
Ecofin-

neuvostossa

Vahvista-
minen 

Eurooppa-
neuvostossa

Käsittely 
neuvostossa

Komissio 
julkistaa 

suosituksensa

Marraskuu  Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu

Eurooppa 2020 -tavoitteisiin liittyvät suositukset

Makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn (MIP) liittyvät suositukset

Vakaus- ja kasvusopimukseen liittyvät suositukset EU-ohjausjakson maakohtaisten 
suositusten kokonaisuus

Komission 
kasvukatsaus 
ja euroaluetta 

koskevat 
suositukset

Jäsenmaan 
kansallinen 

uudistusohjelma

Komission  
maaraportti

Suomen osalta neuvoston hyväksymät suositukset ovat olleet vuosi-
na 2012–2016 melko lähellä komission suositusehdotuksia. Neuvosto-
käsittelyssä tehdyt muutokset sisältävät sekä teknisiä tarkennuksia että si-
sällöllisiä muutoksia, jotka ovat usein muuttaneet suositusten sanamuotoja 
hieman väljemmiksi ja Suomen oloihin sopivammiksi. Suurimpana muu-
toksena Suomelle annetuissa suosituksissa on ollut vuonna 2015 vakaus- ja 
 kasvusopimuksen noudattamiseen liittyvä suositus, joka komission versiossa 
liittyi liiallisen alijäämän korjaamiseen sallittujen rajojen sisälle. Komission 
versio perustui ennakko-oletukseen, jonka mukaan Suomi joutuisi liiallisten 
alijäämien menettelyyn (EDP) eli vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavaan 
osaan. Tilanne muuttui, kun keväällä 2015 aloittaneen uuden hallituksen 
suunnitelmat otettiin arvioissa huomioon, eikä liiallisten alijäämien menet-
telyä käynnistettykään. Siten ko. suositus muutettiin neuvostokäsittelyssä 
koskemaan vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevää osaa ja raken-
teellisen alijäämän muutosta suhteessa keskipitkän aikavälin tavoitteeseen.

IMF tekee Artikla IV -konsultaation Suomeen nykyään 12 kuukauden 
väli ajoin. Vierailunsa päätteeksi IMF julkaisee loppulausunnon. Tämän jäl-
keen IMF laatii lopullisen maaraportin, joka sisältää eriteltyinä paitsi IMF:n 
ekonomistien näkemyksen myös IMF:n johtokunnan arvion. Johtokunnan 
arvio sisältää tilanteen mukaan useita vaihtoehtoisia näkemyksiä maan ti-
lanteesta ja tarvittavista toimista. 

IMF:n Artikla IV -konsultaatioihin kytkeytyy myös viiden vuoden välein 
toteutettava Financial Sector Assessment Program (FSAP), jolla arvioidaan 
rahoitusjärjestelmän vakautta. FSAP:n läpiviemistä ja johto päätösten vies-
tintää koordinoidaan varsinaisen Artikla IV -konsultaation kanssa. 

OECD laatii maaraportin kahden vuoden välein. OECD:n sihteeristö vas-
taa raporttiluonnoksen valmistelusta, jossa keskeisellä sijalla ovat kohtee-
na olevassa maassa käytävät keskustelut. Raporttiin sisältyvät suositukset 
hyväksytään OECD:n Economic and Development Review Committeessa 
(EDRC), jossa kukin OECD:n jäsenmaa on edustettuna. Jäsenmailla on ko-
miteassa rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa omaan maahansa kohdistu vien 
arvioiden ja suositusten sisältöön. 

IMF:n maaraportti sisältää 
johtokunnan jäsenten 
vaihtoehtoisia näkemyksiä
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2.2 Suosituksia annetaan laajasti eri 
osa-alueilta

Kaikissa kolmessa tarkastelun kohteena olevassa prosessissa Suomelle on 
annettu vuosina 2012–2016 pitkälti samoihin politiikan lohkoihin liittyviä 
suosituksia. Finanssipolitiikan mitoitukseen liittyvät suositukset ovat olleet 
vahvasti esillä ja painottuneet tyypillisesti sopeutuksen tarpeeseen. Joissakin 
suosituksissa on korostettu erityisesti menoleikkauksia. Toisena ryhmänä 
näyttäytyvät pitkän aikavälin menopaineisiin kohdistuvat suositukset, jotka 
sisältävät esimerkiksi eläkemenojen kasvun ja sosiaali- ja terveys menojen 
kasvun hillintään liittyviä toimia. 

Kolmantena ryhmänä hahmottuvat työmarkkinoiden toimintaan liitty-
vät suositukset, joita on annettu esimerkiksi palkanmuodostuksen jousta-
voittamisesta ja muista toimista, joilla oletetaan olevan työmarkkinoiden 
toimintaa edistävä vaikutus (aiheina esimerkiksi työttömyysturvan taso, 
työttömyysputki, aktiiviset työmarkkinaohjelmat). Neljäntenä painopiste-
alueena suosituksissa ovat olleet tavara- ja palvelumarkkinat, joissa kansain-
välisten organisaatioiden huomio on kiinnittynyt kilpailun edistämiseen eri 
sektoreilla ja yritystukiin.

Viidenneksi ryhmäksi voidaan laskea rahoitusjärjestelmän vakauteen 
liittyvät suositukset, joilla on merkittävä rooli IMF:n suosituksissa myös 
niinä vuosina, jolloin FSAP:tä ei toteuteta. Näillä aiheilla on ollut vähem-
män painoarvoa OECD:n suosituksissa, ja EU:n maakohtaisissa suosituksis-
sa ne eivät ole Suomen osalta olleet esillä lainkaan tarkasteluajanjaksona. 
Euroalueella toimii Euroopan järjestelmäriskikomitea, joka antaa tarvit-
taessa rahoitus järjestelmän vakauteen liittyviä varoituksia ja suosituksia. 
Suomi sai varoituksen kotitalouksien velkaantumisesta syyskuussa 2016. 
Lähtökohtaisesti rahoitusvakauteen liittyviä aiheita ei ole kuitenkaan sul-
jettu pois EU:n maakohtaisista suosituksista. Esimerkiksi kotitalouksien 
velka on yhtenä indikaattorina MIP:issä, mikä voi johtaa siihen kohdistu-
viin maakohtaisiin suosituksiin. 

Osa suosituksista liittyy talouspolitiikkaan vain välillisesti. Tämä kos-
kee erityisesti OECD:ta, joka on maatutkinnan yhteydessä antanut esimer-
kiksi koulutuspolitiikkaan, energiapolitiikkaan ja terveyspolitiikkaan liit-
tyviä suosituksia. 

Eri organisaatioiden välillä on eroa ohjeistuksen yksityiskohtaisuudessa. 
OECD ja IMF ovat antaneet Suomelle tyypillisesti yksityiskohtaisempia suo-
situksia, jotka usein sisältävät tavoitteen lisäksi konkreettisen keinon tavoit-
teeseen pääsemiseksi. EU:n suosituksissa Suomelle on useammin määritelty 
päämäärä, johon pääsemiseksi jää liikkumavaraa erilaisten toimien välillä.

EU:n ja OECD:n lopulliset suositukset eivät eksplisiittisesti kuvasta suosi-
tusten teemoihin liittyviä vaihtelevia näkemyksiä vaan ovat yhtenäinen syn-
teesi tai lopputulos syntyprosessistaan. IMF:n johtokunnan arvio sen sijaan 
sisältää, mikäli tarpeen, tiedon siitä, kuinka suuri osa johtajista on kutakin 
kantaa kannattanut. Tämä kerrotaan käyttämällä kvalitatiivisia ilmauksia, 
kuten ”moni johtaja” (10–15 johtajaa) tai ”harva johtaja” (2–4 johtajaa) ku-
vaamaan sitä, kuinka suuri osa 24-henkisestä johtokunnasta on tukenut jo-
takin johtopäätöstä tai suositusta. 

Pitkän aikavälin menopaineisiin 
liittyvät suositukset sisältävät 
eläkemenojen sekä sosiaali- ja 
terveysmenojen kasvun hillintään 
liittyviä toimenpiteitä

Euroalueella rahoitusvakauteen 
liittyviä suosituksia antaa 
Euroopan järjestelmäriskikomitea

OECD:n ja IMF:n suositukset 
sisältävät usein tavoitteen 
lisäksi konkreettisen keinon 
tavoitteeseen pääsemiseksi
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2.3 Organisaatioiden suositusten välillä 
on eroja, mutta pääviestit ovat 
samankaltaisia

Kolmen kansainvälisen organisaation suosituksia voidaan analysoida tar-
kemmin sen selvittämiseksi, kuinka yhdenmukaisia suositukset ovat ja on-
ko jonkin organisaation lähestymistavoissa omaleimaisia piirteitä toisiin 
verrattuna. Tätä varten selvityksessä muodostettiin kaksi kombinaatiota 
tuoreista suosituksista ja vertailtiin kolmen organisaation suosituksia nii-
den sisällä. Ensimmäisessä kombinaatiossa oli IMF:n maaraportti touko-
kuulta 2014, OECD:n maaraportti helmikuulta 2014 ja EU:n maakohtaiset 
suositukset keväältä 2014. Toisessa kombinaatiossa oli IMF:n maaraportti 
marras kuulta 2015, OECD:n maaraportti tammikuulta 2016 ja EU:n maa-
kohtaiset suositukset keväältä 2016. Kummassakin kombinaatiossa kaikkien 
organisaatioiden suositukset oli siten laadittu suunnilleen samaan aikaan, 
mutta jälkimmäinen kombinaatio sisälsi enemmän vaihtelua ajankohdissa. 

Ensimmäisessä kombinaatiossa kaikki organisaatiot rohkaisivat Suomea 
toteuttamaan valmisteltavana olleen eläkeuudistuksen.  OECD ja EU antoi-
vat asiasta IMF:ää yksityiskohtaisempia linjauksia. Rakenteellisten uudis-
tusten tarve nostettiin esiin kaikissa suosituksissa. Menojen ja tulojen so-
peutuksen tarve tuotiin samoin esiin. OECD painotti keskipitkää aikaväliä 
ja rakenteellisten uudistusten roolia tavoitteen saavuttamisessa, ja IMF ko-
rosti menoleikkausten ensisijaisuutta. EU ja OECD suosittelivat nuoriin ja 
pitkäaikaistyöttömiin kohdistuvien aktiivisten työmarkkinaohjelmien pa-
rantamista, mutta IMF:n suosituksissa tämä aihe ei esiintynyt. Sekä OECD 
että EU antoivat yleisiä suosituksia innovaatioiden edistämiseksi. IMF ja 
OECD suosittelivat keskittymistä perustutkimukseen. OECD:n suosituk-
set rahoitusvakaudesta olivat lähellä IMF:n arvioon sisältyviä suosituksia. 
Palvelualojen kilpailun lisääminen esiintyi sekä EU:n että IMF:n suosituk-
sissa mutta ei tuolla kertaa OECD:n suosituksissa.

Kullakin organisaatiolla oli myös omia teemojaan. IMF suositteli kohtuu-
hintaisen asumisen tarjonnan lisäämistä työvoiman liikkuvuuden parantami-
seksi, EU nosti esiin kaasuyhteyden Viroon, ja OECD suositteli ympäristölle 
haitallisista tuista luopumista sekä parannuksia paikallishallinnon finanssi-
poliittiseen ohjauskehikkoon. Lisäksi OECD antoi ”Further recommen-
dations” -osassaan ohjeita monista pienemmistä aiheista, kuten paikallis-
hallinnon tilinpäätösten ajantasaisuudesta, kattavuudesta ja julkaisusta. 

Toisen, tuoreemman suosituskombinaation tarkastelu antaa suositus-
ten yhtenevyydestä samantyyppisen kuvan. Suuri osa merkittävimmistä ai-
heista oli organisaatioille yhteisiä. Paikallinen työehdoista sopiminen, työn-
teon kannustimet sekä tulojen ja menojen sopeutustoimien tarve esiintyivät 
muodossa tai toisessa kaikissa suosituksissa. EU ja IMF nostivat esiin ak-
tiivisten työmarkkinaohjelmien merkityksen. IMF suositti pakolaisten tu-
losta aiheutuvien kustannusten hyväksymistä, ja OECD ja EU tähdensivät 
maahanmuuttotaustaisten integrointia työmarkkinoille (EU:n tapauksessa 
pakolaisista aiheutuvat kustannukset on myös joka tapauksessa huomioi-
tu finanssipoliittisten sääntöjen tulkintaan luodussa joustavuudessa). Täl-
lä kertaa IMF ei EU:sta ja OECD:sta poiketen maininnut palvelualojen kil-
pailun lisäämistä tai sääntelyn purkua – aihe kylläkin palasi IMF:n listalle 
vuoden 2016 suosituksissa. 

Paikallinen työehdoista sopiminen, 
työnteon kannustimet sekä 
sopeutustoimet esiintyivät 
kaikissa suosituksissa



19

Toiseen kombinaatioon sisältyvistä organisaatioiden omista aiheista 
voidaan mainita IMF:n rahoitusvakauteen liittyvät suositukset, IMF:n suo-
situkset julkisten T&K-menojen tukemisesta ja sopeutuksen toteuttami-
sesta ensisijaisesti rakenteellisilla uudistuksilla, EU:n ohje mahdollisten 
windfall-tulojen käyttämisestä velan pienentämiseen ja OECD:n melko 
yksityis kohtainen ohjeistus seuraavilla alueilla: kasvihuonekaasu päästöt, 
ympäristölle haitalliset tuet, alennettujen ALV-kantojen yleisyys sekä 
vanhempain vapaan ja kotihoidontuen kesto. Tämän lisäksi OECD suositti 
palaamista tiettyihin eläkejärjestelmän yksityiskohtiin, joihin vuoden 2017 
eläkeuudistuksella ei täysin puututtu.

Suositukset ovat usein toistuneet samankaltaisina

Kun tarkastellaan kunkin organisaation suositusten muuttumista vuo sien 
välillä, suositukset muodostavat melko vakaita kokonaisuuksia. IMF on 
toistanut joitakin suosituksia konsultaatiokierroksesta toiseen. Esimerkik-
si joustavampaa palkkojen neuvottelujärjestelmää kaivataan kaikissa maa-
raporteissa (2012, 2014, 2015, 2016). Makrovakauden hallintajärjestelmän 
vahvistaminen, ikäsidonnaisten menojen kontrollointi ja palvelualojen kil-
pailun lisääminen ovat olleet useasti toistuvia teemoja tällä aikavälillä. Myös 
tutkimus- ja kehittämismenot ovat olleet suositusten aiheena kullakin kerral-
la: vuosina 2012 ja 2014 IMF suositteli T&K-menojen uudelleenkohdennusta 
ja vuosina 2015 ja 2016 T&K-menoihin kohdistuvien leikkausten perumista.

IMF:n johtokunnan ja ekonomistien näkemysten kehittyminen Suomen 
finanssipoliittisesta asemasta kuvastaa herkkää tasapainoa sopeutustoimien 
tarpeen ja niiden talouskasvuvaikutusten välillä. Vuonna 2012 ”moni joh-
taja näki arvoa joustavassa lähestymistavassa keskipitkän aikavälin sopeu-
tukseen”. Vuonna 2014 ”moni johtaja suositteli etupainotteista finanssi-
poliittista sopeutusta julkisen velan tasapainottamiseksi ja uskottavuuden 
säilyttämiseksi, siinä missä [pienempi] osa johtajista tuki asteittaisempaa 
sopeutusta orastavan elpymisen tukemiseksi”. IMF:n ekonomistit päätteli-
vät tuolloin, että suunniteltu etupainotteinen sopeutus aiheuttaa elpymi-
sen hidastumisen riskin. Vuonna 2015 ”Moni johtaja arvioi sopeutusta voi-
tavan edelleen lieventää etupainottamalla kasvupaketin joitakin menoja. Osa 
johtajista kuitenkin piti suunniteltua sopeutusta asianmukaisena ja varoitti 
sen hidastamisesta.” Tämä heijastaa vaihtelevia näkemyksiä ekonomistien 
johto päätöksestä, jonka mukaan kasvupaketin menoja tulisi etu painottaa. 
Vuonna 2016 muutama johtaja arvioi Suomella olevan ylimääräistä finanssi-
poliittista liikkumatilaa, jota voitaisiin hyödyntää. Suurempi osa johtajista 
kuitenkin painotti vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen noudattamista, sa-
malla todeten tämän kannan pätevän myös IMF:n ekonomistien suosituk-
seen kasvu paketin jäljellä olevien menojen nopeuttamisesta.

Toistuvia teemoja on myös EU:n maakohtaisissa suosituksissa aika välillä 
2012–2016. Terveys- ja sosiaalipalvelujen uudistus, välillä yhdistettynä hal-
linnon reformiin, on nostettu esiin jokaisena vuonna. Erilaiset Suomen 
eläke järjestelmän uudistustarpeet olivat esillä jokaisena vuonna vuoden 
2017 eläke uudistuksen hyväksymiseen asti. Jokaisena vuonna on annettu 
suosituksia kilpailun edistämisestä kaupan alalla tai yleisemmin palveluis-
sa. Finanssi politiikkaan liittyvät suositukset ovat keskittyneet rakenteelli-
sen alijäämän keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseen. Velka kriteeri 
tai velkasuhde on mainittu kahtena vuonna. 

IMF on toistanut 
joitakin suosituksia 
konsultaatiokierroksesta toiseen

Vuonna 2016 muutama 
IMF:n johtaja arvioi Suomella 
olevan ylimääräistä 
finanssipoliittista liikkumatilaa, 
jota voitaisiin hyödyntää

Terveys- ja sosiaalipalvelujen 
uudistus on nostettu esiin 
jokaisena vuonna EU:n 
maakohtaisissa suosituksissa
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OECD:n maaraporttien suosituksissa on ollut enemmän vaihtelua vuo-
sien välillä. Osittain tämän taustalla ovat muutokset raportin rakenteessa. 
Vuonna 2012 raportti sisälsi erillisen osan terveydenhoidon järjestämisestä 
ja moni suositus kohdistui tälle alueelle. Erona OECD:n omiin vanhempiin 
raportteihin sekä EU:n ja IMF:n suosituksiin vuoden 2016 raportin suosituk-
set eivät käsitelleet lainkaan valmisteilla olevaa sote- ja maakuntauudistusta. 

Kokonaisuutena tarkastellen kolmen eri organisaation antamat suosi-
tukset sisältävät huomattavasti samoja elementtejä. Nähtävissä ei ole suu-
ria, selkeitä näkemyseroja. Finanssipolitiikan mitoituksen alueella IMF on 
painottanut EU:ta enemmän talouskasvun suojaamista, mutta EU:n finanssi-
poliittisten sääntöjen noudattaminen on esillä myös IMF:n suosituksissa. 
OECD on talouskatsauksessaan loppuvuonna 20164 päätellyt Suomella ole-
van finanssipoliittista liikkumavaraa, mutta tämä painotus ei näkynyt vuo-
den 2016 Suomen maaraporttiin sisältyvissä suosituksissa. 

Kullakin organisaatiolla on ollut joitakin omaleimaisia piirteitä, ja ne 
ovat antaneet suosituksia, joita toiset organisaatiot eivät ole antaneet. Nämä 
ovat usein liittyneet verraten pieniin asiakokonaisuuksiin ja johtuvat osit-
tain eroista talouspoliittisen ohjeistuksen tarkkuudessa. Kolmen organisaa-
tion suositusten kohtalaisen suuri yhtenevyys ei ole yllättävää, kun otetaan 
huomioon talouspoliittisen keskustelun globaali luonne.

Kolmen eri organisaation 
antamat suositukset sisältävät 
huomattavasti samoja elementtejä
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3 Onko kotimainen päätöksenteko ollut 
samansuuntaista kansainvälisten 
suositusten kanssa?

Kansainvälisten talouspoliittisten suositusten ja kotimaisen päätöksenteon 
suhde on moniulotteinen. Yksittäinen suositus vaikuttaa harvoin suoraan po-
litiikan toimeenpanoon, mutta suosituksilla on vaikutusta talous poliittisessa 
keskustelussa esillä oleviin teemoihin ja näin epäsuoraa vaikutusta talous-
politiikan sisältöön. Suositukset ovat lisäksi osin tulosta ulkopuolisten ar-
vioijien sekä kotimaisten viranomaisten ja muiden tahojen keskinäisestä 
vuoro vaikutuksesta. Tämän takia suositukset osittain heijastavat kohde-
maassa käytävää keskustelua ja siellä esillä olevia aiheita.

Suositukset ovat nimensä mukaisesti suosituksen luonteisia. Ainoastaan 
pieni osa tarkastelun kohteena olevista suosituksista – EU:n maa kohtaisista 
suosituksista vakaus- ja kasvusopimukseen sekä makrotalouden epätasa-
painoa koskevaan menettelyyn liittyvät suositukset – ovat kytköksissä 
prosesseihin, joissa on lainsäädäntöön perustuvia sanktioita. Vakaus- ja 
kasvu sopimuksen ja makrotalouden epätasapainojen menettelyn pohjalta 
annettavien suositusten saaminen EU-ohjausjaksossa ei kuitenkaan sellai-
senaan tarkoita, että jäsenmaa olisi näihin prosesseihin kuuluvien sitovam-
pien menettelyiden ja suositusten piirissä.   Myös EU:n Eurooppa 2020:n 
toteuttamista koskevat maakohtaiset suositukset perustuvat EU:ssa yhtei-
sesti sovittuihin tavoitteisiin, joiden edistämiseen on sitouduttu, mutta nii-
den toteutumisen tueksi ei ole luotu pakottavaa mekanismia. Yleisesti  ot taen 
talous poliittisten suositusten noudattaminen on vapaaehtoista.

Vapaaehtoisuuden lisäksi myös käytännölliset seikat rajoittavat ulko-
puolisen ohjeistuksen potentiaalista vaikutusta kotimaiseen politiikkaan. 
Hallitusohjelman rooli politiikan sisällön määrittäjänä on Suomessa kes-
keinen, eikä ohjelmaan kuulumattomien uusien avausten toteutuminen ole 
todennäköistä ilman hallituskoalition laajaa tukea. Tämä aiheuttaa jo käy-
tännön rajoitteita vaihtelevissa sykleissä saatavien suositusten huomioimi-
seen. Myös Suomessa yleinen kolmikantainen valmistelu vaikuttaa politii-
kan sisällön ehtoihin.

Vaikka kotimaisen päätöksenteon ja kansainvälisten suositusten syy- 
seuraussuhde ei ole yksiselitteinen, toteutettujen päätösten ja suositusten 
sisällön vertailu on silti hyödyllistä. Mahdolliset eroavaisuudet saattavat 
nostaa esiin näkökulmia, joiden syvällisempi harkinta tai esilläolo keskus-
telussa kansallisella tasolla saattaisi olla tarpeen.

Yleisesti ottaen talouspoliittisten 
suositusten noudattaminen 
on vapaaehtoista

Hallitusohjelman rooli 
politiikan sisällön määrittäjänä 
on Suomessa keskeinen
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3.1  Kotimaisessa politiikassa on tehty 
runsaasti suositusten kanssa linjassa 
olevia päätöksiä 

Suositusten toteutumisen arviointi on haasteellista, koska suositukset ovat 
tyypillisesti melko yleisiä, minkä takia päätöksenteon ja suositusten vertai-
lu on osin subjektiivista. Lisäksi suositukset usein toteutuvat osittaisesti ei-
vätkä ole keskenään yhteismitallisia. Tämän takia ei ole mahdollista arvioi-
da tarkasti, kuinka hyvin suosituksia noudatetaan. 

Tästä huolimatta asiasta voidaan esittää yleisiä huomioita tarkastelemal-
la EU:n, OECD:n ja IMF:n suosituksia aikavälillä 2012–2015. Useim pien suo-
situsten antamisen jälkeen Suomessa on tehty ainakin joitakin suositusten 
sisällön kanssa linjassa olevia päätöksiä. Tämä havainto saa tukea kansain-
välisten organisaatioiden itse toteuttamista seurannoista, joiden mukaan 
useimmat seurantoihin sisältyvistä suosituksista on pantu toimeen aina-
kin osittain. Samansuuntaisen havainnon ovat tehneet Deroose ja Gries-
se (2014)5, jotka tutkivat EU:n maakohtaisten suositusten implementointia 
vuosina 2012 ja 2013. Tulosten mukaan Suomi on ollut maakohtaisten suo-
situsten toteuttajana tunnollisimpien EU-maiden joukossa.

Kansainvälisten organisaatioiden itsensä toteuttamaan ja julkaisemaan 
seurantainformaatioon on syytä suhtautua pienellä varauksella. EU-ohjaus-
jakson arviointijärjestelmä, jota komissio käyttää maakohtaisten suositus-
ten implementointistatuksen määrittämiseen, on kohtalaisen läpinäkyvä, 
koska analyysi kattaa kaikki maakohtaiset suositukset ja sisältää perustelut. 
Siten komission arvio on avoin ulkopuoliselle tarkastelulle. Läpi näkyvyyttä 
lisää myös kansallisten viranomaisten oma arvio, joka sisältyy vuosittaiseen 
kansalliseen uudistusohjelmaan.

Sen sijaan IMF:n ja OECD:n maaraporttien sisältämiä seuranta osioita 
ei voida pitää täysin systemaattisina tai kattavina. Kummankaan organi-
saation seuranta ei koske kaikkia aiemmin annettuja suosituksia, ja usein 
jää epäselväksi, kuinka kattavasti osiossa mainittu toimenpide vastaa an-
nettuun suositukseen. IMF:n seuranta näyttäytyy positiivissävytteisenä si-
ten, että painoa annetaan niille suosituksille, joiden suhteen on tapahtunut 
edistystä. OECD:n aineistoon sisältyy tapaus, jossa hallituksen lakimuutos-
suunnitelma on esitetty ikään kuin muutoksesta olisi päätetty, vaikka kysei-
seen asiaan liittyvää lakiehdotusta ei lopulta lainkaan annettu eduskunnalle. 
Lisäksi OECD:n materiaalissa hallitusohjelmaan sisältyviä toimia on käy-
tetty indikaationa suositusten etenemisestä osittain epäyhtenäisellä tavalla.

3.2 Poikkeamia suositusten sisällöstä on 
usealla osa-alueella

Huolimatta yleiskuvasta, jonka mukaan kotimainen päätöksenteko on ollut 
suurelta osin samansuuntaista kansainvälisten suositusten kanssa, aineis-
tosta hahmottuu joitakin teemoja ja yksittäisiä aiheita, joissa suositusten ja 
kotimaisen päätöksenteon välillä näkyy melko selkeitäkin eroja. Esimerk-
kejä tällaisista suosituksista on esitetty taulukossa 1.

Suositusten ja kotimaisen 
päätöksenteon välillä näkyy melko 
selkeitä eroja joissakin aiheissa

EU-ohjausjaksossa 
arviointijärjestelmä, jota komissio 
käyttää maakohtaisten suositusten 
implementointistatuksen 
määrittämiseen, on läpinäkyvä
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Taulukko 1: EU:n, OECD:n ja IMF:n antamia suosituksia, jotka eivät ole toteutuneet 
sellaisenaan

Kansainvälinen suositus / arvio Huomio

IMF Tutkimus- ja kehittämismenot (T&K)

Vuonna 2016 IMF:n johtokunnan arviossa suositeltiin T&K-
leikkausten perumista, finanssipolitiikan sisällön muuttamista 
kasvua tukevammaksi ja resurssien uudelleenkohdentamista 
T&K-menoihin.

Vuonna 2015 IMF:n johtokunnan arviossa todettiin, että T&K-
menoihin suunnitellut leikkaukset voivat heikentää tuottavuu-
den kasvua keskipitkällä aikavälillä, ja IMF:n ekonomistien kan-
nan mukaan näitä leikkauksia tulisi arvioida uudelleen.

Vuoden 2016 T&K-menojen leikkaukset valtion talousarviossa 
olivat suuruudeltaan reaalisesti 9,4 prosenttia.6

Vuoden 2017 talousarviossa leikkaukset olivat reaalisesti 2,5 
prosenttia.7

IMF

EU

Aktiivisten työmarkkinaohjelmien rahoitus

Vuonna 2016 IMF:n johtokunnan arviossa suositeltiin finans-
sipolitiikan sisällön muuttamista kasvua tukevammaksi ja 
resurssien uudelleenkohdentamista hyvin laadittuihin aktiivisiin 
työmarkkinaohjelmiin.

Vuonna 2015 IMF:n johtokunnan arvion mukaan työttömyys-
turvan lyhentäminen ja palkanmuodostuksen joustavoittaminen 
tulisi toteuttaa samanaikaisesti aktiivisten työmarkkina-
ohjelmien vahvistamisen kanssa, ja arviossa kehotettiin arvi-
oimaan uudelleen suunnitelmia näiden ohjelmien rahoituksen 
pienentämiseksi. IMF:n ekonomistien kannan mukaan ”nykyiset 
suunnitelmat aktiivisten työmarkkinaohjelmien menoleikkauk-
sista vaikuttavat epäviisailta”.

EU:n maakohtaisissa suosituksissa vuonna 2016 kehotettiin 
varmistamaan, että käytössä on kohdennettuja ja riittäviä aktii-
visia työmarkkinatoimenpiteitä.

Leikkauksia aktiivisiin työmarkkinaohjelmiin toteutettiin vuonna 
2016. 

Leikkauksia tehtiin lisää vuoden 2017 talousarviossa. Saman-
aikaisesti aktiivisiin työmarkkinaohjelmiin liittyvää rahoitusta 
uudistettiin lisäämällä työttömyysetuuksiin varattujen määrä-
rahojen käytön joustavuutta.

IMF,

OECD,

EU

Työttömyysputki, työkyvyttömyyseläke, osa-aikaeläkkeet

IMF:n johtokunnan arviossa vuonna 2012 suositeltiin edelleen 
tiukentamaan työttömyyteen ja työkyvyttömyyteen liittyviä ai-
kaisen eläkkeellesiirtymisen väyliä.

EU suositteli vuosina 2012, 2013 ja 2014 vähentämään aikai-
sen työelämästä poistumisen väyliä, ja vuonna 2015 EU suosit-
teli poistamaan ne asteittain. 

OECD kehotti vuonna 2012 tiukentamaan varhaisen eläköi-
tymisen reittejä. Vuonna 2014 OECD kehotti lopettamaan 
osa-aikaeläkkeet ja ikääntyneiden työttömyysturvan lisäpäivä-
oikeuden sekä suositteli, että työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyn 
tulisi perustua ainoastaan lääketieteellisiin syihin. Vuonna 
2016 OECD suositteli edelleen työttömyysputken poistamista 
ja työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyn rajoittamista ainoastaan 
lääketieteellisiin syihin sekä uuden työuraeläkkeen työura-
vaatimuksen sitomista eliniänodotteeseen. 

Vuoden 2017 eläkeuudistukseen liittyvässä eläkesopimuksessa 
sovittiin työttömyysputken alarajan ehdollisesta nostosta, mut-
ta ilman uusia päätöksiä putki kuitenkin pitenee yläpäästään. 

Vuoden 2017 eläkeuudistus loi myös uuden eläkemuodon, 
työuraeläkkeen, jonka ehdot ovat osin lievemmät kuin työ-
kyvyttömyys eläkkeen. 

Työkyvyttömyyseläke ei edelleenkään perustu ainoastaan 
lääke tieteellisiin syihin. 

Eläkeuudistus korvasi osa-aikaeläkkeen uudella osittaisella 
vanhuus eläkkeellä, joka on taloudellisesti vähemmän houkutte-
leva mutta ehdoiltaan joustavampi kuin entinen osa-aikaeläke.
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IMF, 
EU

Palkanmuodostus

Vuonna 2016 IMF:n johtokunta suositteli kilpailukykysopimuk-
sen toteutumisen tarkkaa seurantaa sen varmistamiseksi, että 
palkkaneuvotteluprosessista tulee joustavampi yritystasolla 
ja että palkat vastaavat paremmin tuottavuutta. Vuonna 2015 
johtokunta suositteli palkkojen neuvottelujärjestelmän jousta-
vuuden lisäämistä, vuonna 2014 palkkakehityksen sitomista 
työn tuottavuuteen ja vuonna 2012 palkkojen asetannan jousta-
vuuden lisäämistä. 

Vuonna 2016 EU neuvoi Suomea varmistamaan työmarkkina-
osapuolten roolia kunnioittaen, että palkanmuodostus-
järjestelmä lisää paikallista sopimista palkoista ja poistaa 
jäykkyyksiä. Vuosina 2012, 2013 ja 2015 annettiin suositus 
reaalipalkkakehityksen saattamisesta tuottavuuden kehitystä 
vastaavaksi työmarkkinaosapuolten roolia kunnioittaen ja kan-
sallisten käytäntöjen mukaisesti.

Paikallisen sopimisen edistäminen on kuulunut nykyisen halli-
tuksen tavoitteisiin. Kilpailukykysopimuksessa (2016) hallituk-
sen ja työmarkkinaosapuolten kesken kuitenkin sovittiin, että 
asiaa edistetään pääasiassa työehtosopimusten sisältöä kehit-
tämällä lainsäädännöllisten muutosten sijaan.

OECD Vanhempainvapaat, kotihoidontuki

OECD suositteli vuonna 2012 kehittämään työnteon kannus-
timia perheissä, joissa on pieniä lapsia. Vuonna 2016 OECD 
suositteli pienentämään vanhempainvapaan ja kotihoidontuen 
yhteenlaskettua kestoa.

Joustavan hoitorahan käyttöönotto vuonna 2014 oli linjassa 
suositusten kanssa, mutta suunnitelmat kotihoidontuen uudis-
tuksesta hallituskaudella 2011–2015 eivät toteutuneet. 

Vanhempainvapaiden uudistus oli poliittisen keskustelun aihee-
na vuonna 2016.

OECD Ympäristön kannalta haitalliset tuet

Vuosina 2014 ja 2016 OECD suositteli luopumaan ympäristön 
kannalta haitallisista tuista.

OECD:n vuoden 2016 maaraportin mukaan suosituksen mukai-
sia toimia ei ole Suomessa toteutettu.

Taulukossa 1 kuvatut esimerkit osoittavat, että päätöksentekijät eivät ai-
na jaa ulkopuolisten arvioijien näkemyksiä. Joissain tapauksissa on myös 
niin, että hallituksen alkuperäinen tavoite on ollut lähempänä suositusten 
sisältöä kuin laajemman valmistelun perusteella syntynyt lopputulos. Li-
säksi suositusten toteutumisesta saatu kuva voi muuttua, jos tilannetta seu-
rataan pidempään.
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4 Viestitäänkö suositukset tehokkaasti 
ja avoimesti kotimaassa? 

Kansainvälisten suositusten viestintä kotimaassa on tärkeää, jotta suosituk-
sista seuraavat hyödyt toteutuvat täysimääräisesti. Suositusten olemassa-
olosta voi olla monenlaista hyötyä. Ulkopuolinen näkemys talous politiikasta 
monipuolistaa julkista keskustelua ja tarjoaa vaihtoehtoja. Toisekseen 
kansain välisten organisaatioiden arviot voivat haastaa kansalliset päätöksen-
tekijät parantamaan politiikkavalintojen perusteluja ja tällä tavoin tukea 
tieto perusteista päätöksentekoa. Kotimainen viestintä helpottaa tiedon-
saantia ja tukee suositusten näkyvyyttä, vaikka EU:lla, OECD:lla ja IMF:llä 
itsellään onkin melko kehittyneet viestintäkäytännöt.

Selvityksessä tarkasteltiin uusien suositusten julkaisukäytäntöjä, edus-
kunnan informointia sekä seurantainformaation olemassaoloa ja julkaisua. 
Prosessista vastaava viranomainen vaihtelee siten, että EU-ohjausjakson ja 
OECD:n maatutkinnan osalta koordinoiva viranomainen on VM ja IMF:n 
Artikla IV -prosessin osalta Suomen Pankki. 

EU-ohjausjaksossa VM:llä on keskeisin valmisteluvastuu esimerkik-
si vakausohjelman ja kansallisen uudistusohjelman valmistelusta, mut-
ta maakohtaisten suositusten käsittelyyn osallistuu muitakin ministeriöi-
tä. Myös OECD:n maatutkinnan koordinoiva viranomainen on VM, vaikka 
ulko asiainministeriö vastaa virallisesti OECD-suhteista. Suomen Pankin 
vastuu IMF-yhteyksistä pohjautuu työnjakoon, jonka mukaan VM vastaa 
Maailmanpankkia koskevista asioista ja SP hoitaa yhteydenpidon IMF:ään. 
IMF-yhteyksien hoidosta ei ole mainintaa laissa Suomen Pankista, mutta 
vuodelta 1977 olevan IMF:n sopimusmuutosten hyväksymisestä koskevan 
lain (68/1977) mukaan ”Suomen Pankki on Suomen valtion puolesta yh-
teydessä Kansainväliseen Valuuttarahastoon”.

4.1 Uusien suositusten viestintäkäytännöt 
ovat osin vakiintumattomia

Valtiovarainministeriö julkaisi tiedon EU:n komission maakohtaisten suosi-
tusten julkistamisesta vuosina 2015 ja 2016 samana päivänä komission oman 
julkistuksen kanssa. VM:n tiedotteiden pääaiheena eivät kuitenkaan olleet 
maakohtaiset suositukset vaan komission samanaikaisesti julkaisema raport-
ti julkisen talouden tilasta (alijäämällä ja velalla määriteltyjen viitearvojen 
ylitykseen liittyvä raportti). Julkistuksissa viitattiin maakohtaisiin suosituk-
siin, ja ne sisälsivät linkin komission materiaaleihin. Tarkastelu ajanjakson 
vuosina 2012–2014 VM ei julkistanut komission suosituksia lainkaan.

Suosituksen lopullisen hyväksynnän hetkellä maakohtaisista suosituk-
sista ei ole tiedotettu erikseen. VM tekee Ecofin-neuvoston kokouksesta 
ennakko tiedotteen, joka sisältää pääkohdat kokouksen asialistasta, kuvailua 
Suomen kannoista ja linkit komission ja neuvoston sivuille. Maa kohtaisia 
suosituksia koskevasta asiakohdasta laaditaan julkinen perusmuistio. Valtio-
neuvoston kanslia sisällyttää perusmuistion mediapalveluunsa, josta se on 
palveluun rekisteröityneiden käyttäjien saatavilla. Muille asia kirja anne-
taan pyydettäessä.

Ulkopuolinen näkemys 
talouspolitiikasta monipuolistaa 
julkista keskustelua

Kansainväliset arviot voivat 
haastaa päätöksentekijät 
parantamaan politiikkavalintojen 
perusteluja ja tällä tavoin tukea 
tietoperusteista päätöksentekoa
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OECD:n maaraporttien valmistuessa VM on vuosina 2014 ja 2016 tie-
dottanut niiden julkistuksesta. Tiedotteet ovat viitanneet suosituksiin il-
man kattavaa yhteenvetoa, listausta tai analyysiä. Julkaisu sisältää linkit 
OECD:n materiaaleihin.

Vuonna 2012 OECD:n suosituksista kertoi ulkoasiainministeriö päivää 
raportin julkistamisen jälkeen.

IMF:n Artikla IV -konsultaatioiden yhteydessä Suomen Pankki on julkis-
tanut lehdistötiedotteen IMF:n luovutettua loppulausunnon vierailusta Suo-
men viranomaisille. Tiedote on sisältänyt suomen- ja ruotsinkielisen tiivistel-
män loppulausunnosta ja linkin IMF:n sivuille viralliseen loppulausuntoon.

Vuoden 2016 joulukuussa Suomen Pankki lisäksi tiedotti IMF:n maa-
raportin valmistumisesta ja lisäsi sitä koskevan linkin nettisivuilleen. Joulu-
kuussa 2016 myös Finanssivalvonta sisällytti linkin maaraporttiin tiedot-
taessaan johtopäätöksistä, joita IMF teki rahoitusjärjestelmän vakaudesta 
Artikla IV  konsultaation ja Financial System Stability Assessmentin perus-
teella. Lisäksi VM lisäsi joulukuussa 2016 linkin IMF:n maaraporttiin talous-
politiikan ulkopuolista arviointia käsittelevälle internetsivulleen.

Eduskuntaa informoidaan EU-suosituksista, mutta 
informointikäytännössä on ollut vaihtelua

Eduskuntaa informoidaan EU:n uusista maakohtaisista suosituksista ennen 
niiden hyväksymistä. Informointitavassa on kuitenkin ollut aikavälillä 2012–
2016 jonkin verran vaihtelua.  Suuressa valiokunnassa pidetään ministeri-
kuulemiset ennen ministerineuvostojen ja Eurooppa-neuvoston kokouksia. 
EU:n maakohtaiset suositukset sisältyvät näiden kokousten asialistoille, mi-
kä antaa suurelle valiokunnalle mahdollisuuden keskustella aiheesta. Asi-
asta laadittu perusmuistio toimii käsittelyn pohjana, ja perusmuistio lä-
hetetään eduskuntaan myös silloin, kun käsittely tapahtuu istuntokauden 
ulko puolella (kirjallinen menettely).

Vuosina 2012 ja 2014 VM lähetti lisäksi E-kirjeen suurelle valiokunnalle 
ennen suositusten käsittelyä ministerineuvostossa. Vuonna 2012 tämä tapah-
tui neuvoston virkamieskomiteakäsittelyn jälkeen, vuonna 2014 puolestaan 
tätä ennen heti komission julkaistua suosituksensa. Vuonna 2014 asian kä-
sittely erikoisvaliokunnissa johti talousvaliokunnan antamaan lausuntoon.

 Eduskunnan informointi perustuu suoraan perustuslain 97. pykälän ta-
kaamaan eduskunnan tiedonsaantioikeuteen, ja se voi tapahtua joko edus-
kunnan pyynnöstä tai ministeriöiden omasta aloitteesta. VM:llä ei ole käy-
tössään alemmantasoista ohjetta tai listaa asioista, joista säännönmukaisesti 
laaditaan E-kirje.

Eduskuntaa ei informoida OECD:n ja IMF:n suosituksista. Vierailujen 
yhteydessä maa-arvion tekijät ovat kuitenkin välillä tavanneet esimerkik-
si valtiovarainvaliokuntaa. 

Viestintäkäytäntöjä kehittämällä voidaan varmistaa tiedon helppo 
saatavuus

On myönteistä, että uudet kansainväliset suositukset pyritään tuomaan esiin. 
Julkaisukäytännöissä on kuitenkin kehitettävää. EU:n maakohtaisten suo-
situsten ja OECD:n suositusten viestintä nojautuu liian vahvasti kansain-
välisten organisaatioiden sivuille viittaaviin linkkeihin. EU:n suositusten 

Eduskunnalla on mahdollisuus 
keskustella EU:n maakohtaisista 
suosituksista

Uudet kansainväliset suositukset 
on huomioitu viestinnässä
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julkaisukäytäntö ei ole vielä vakiintunut.  Maakohtaisilla suosituksilla on 
ollut riski jäädä samaan aikaan tapahtuvan julkista taloutta koskevan jul-
kaisun varjoon, ja varsinaisten suositusten löytäminen edellyttää EU:n lain-
säädännöllisten dokumenttien selaamista. OECD:n suositusten sisältöä ei 
ole kattavasti kuvattu kotimaisilla kielillä. 

IMF:n loppupäätelmistä kotimaisilla kielillä julkaistu tiivistelmä on hyö-
dyllinen. Loppupäätelmien lisäksi myöhemmin julkaistava maaraportti on 
tärkeä, koska se tuo esiin IMF:n ekonomistien näkemysten lisäksi IMF:n 
johtokunnan osin vaihtelevia kantoja sekä tietoa aiemmin annettujen suo-
situsten toteutumisesta. 

Uusien kansainvälisten suositusten viestintäkäytäntöjä on tarpeen ke-
hittää. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti menettelyjen vakiinnuttami-
seen sekä siihen, että uusien suositusten sisällöstä välittyy selkeä ja katta-
va kuva. EU-ohjausjakson osalta on tarpeen tarkastella myös prosessin eri 
vaiheissa – komission suosituksista Ecofin-neuvoston hyväksyntään – ta-
pahtuvaa viestintää. 

Oikeusministeriön ohjeessa8 todetaan, että neuvostokuulemisten yhtey-
dessä eduskunnalle toimitettavat perusmuistiot eivät korvaa eduskunnal-
le toimitettavia E-kirjeitä. Toisaalta ohje ei sisällä tyhjentävää kuvausta tai 
rajausta asioista, joista E-kirje olisi laadittava. VM:n olisikin tarpeen teh-
dä peruslinjaukset, joilla määriteltäisiin, mistä EU-ohjausjakson vaiheista 
pääsääntöisesti laaditaan E-kirje.

4.2 Kansallista seurantaa toteutetaan 
ainoastaan EU-ohjausjaksossa

Suomen kansalliset viranomaiset eivät julkaise eivätkä ylläpidä sisäisesti 
systemaattista seurantaa OECD:n ja IMF:n maaraporttien suositusten to-
teutumisesta. Siten seurantatieto on näiden kansainvälisten organisaatioi-
den maaraportteihin sisällyttämän informaation varassa.

Osana EU-ohjausjaksoa VM valmistelee vuosittain keväällä kansallisen 
uudistusohjelman9, joka sisältää mm. kuvauksen EU:n maakohtaisten suo-
situsten toteutumisen etenemisestä. Kansallisen uudistusohjelman sisältö 
perustuu komission vuosittain antamaan ohjeeseen. Tarkasteluajanjaksolla 
VM julkaisi tiedotteen tai uutisen kansallisen uudistusohjelman hyväksymi-
sestä vuosina 2012, 2013 ja 2015. Julkistusten aiheena oli vakausohjelman ja 
kansallisen uudistusohjelman hyväksyminen, ja niissä kuvattiin ohjelmien 
sisältöä sekä tehtiin lyhyt yhteenveto maakohtaisten suositusten sisällöstä. 

Vuosina 2014 ja 2016 kansallisen uudistusohjelman hyväksymisestä ei 
tiedotettu. Vuonna 2016 uutisoitiin julkisen talouden suunnitelman (samal-
la Suomen vakausohjelma) hyväksymisestä. Artikkeli ei sisältänyt viittausta 
kansallisen uudistusohjelman hyväksymiseen tai sen sisältöön.

VM on informoinut kansallisesta uudistusohjelmasta eduskuntaa E-kir-
jeellä tarkasteluajanjakson jokaisena vuotena. 

Komission ohjeen10 mukaan ohjelman osassa ”Institutionaaliset kysy-
mykset ja sidosryhmien osallistuminen” tulee kuvata, onko kansallinen 
uudistus ohjelma esitetty eduskunnalle, onko se hyväksytty eduskunnassa 
ja onko eduskunnalla ollut mahdollisuus keskustella viimeisimmistä maa-
kohtaisista suosituksista. Lisäksi osassa tulisi kuvata, miten työmarkkina-
osapuolet ja kansalaisyhteiskunta ovat olleet mukana ohjelman valmistelussa 

EU:n ja OECD:n suositusten 
viestintä nojautuu liian vahvasti 
kansainvälisten organisaatioiden 
omiin materiaaleihin

Uusien suositusten sisällöstä tulisi 
välittää selkeä ja kattava kuva

VM on informoinut eduskuntaa 
kansallisesta uudistusohjelmasta 
E-kirjeellä vuosittain



32

sekä millä tavoin työmarkkinaosapuolet ovat olleet mukana ohjelmassa ra-
portoitujen toimien ja uudistusten suunnittelussa ja toimeenpanossa. Suo-
men kansallisen uudistusohjelman ko. osassa on vuosina 2013–2016 kuvattu 
lyhyesti EU-asioiden valmistelun yleiset vastuut ja menettelytavat. Tämän li-
säksi nimenomaisesti kansallista uudistusohjelmaa koskevia menettelyjä on 
käsitelty erittäin tiiviissä muodossa, ja kuvaus on pysynyt vakio sisältöisenä 
tarkasteluajanjakson ajan. 

EU-suositusten seurantatiedon näkyvyys on varmistettava ja 
kansallista uudistusohjelmaa tarkennettava

Kansallisten uudistusohjelmien asema osana EU-ohjausjaksoa muuttui 
vuonna 2015, kun komissio aikaisti omien maakohtaisten raporttiensa val-
mistelua ja julkaisua. Muutoksen seurauksena nämä maaraportit, jotka 
muun ohella sisältävät komission arvion maakohtaisten suositusten to-
teutumisesta, on valmisteltu ja ovat käytössä ennen kansallisten uudistus-
ohjelmien valmistumista. 

Tästä huolimatta kansallisiin uudistusohjelmiin sisältyvä kansallisten 
viranomaisten arvio suositusten etenemisestä on hyödyllinen, koska se 
täydentää komission arviosta välittyvää kuvaa. Tämän takia kansallisten 
uudistus ohjelmien valmistumisesta ja niiden pääasiallisesta sisällöstä oli-
si syytä informoida yleisöä vuosien 2012, 2013 ja 2015 käytännön mukai-
sesti. Sisältöä voisi harkinnan mukaan laajentaa suositusten toteutumisen 
osalta. Kansallisen seurantatiedon viestintää on tarpeen suunnitella koor-
dinoidusti komission tuottamien maaraporttien ja koko EU-ohjausjakson 
viestinnän kanssa.

VM on informoinut eduskuntaa kansallisesta uudistusohjelmasta hy-
vän, vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti. Eduskunnan, työmarkkinaosa-
puolten ja kansalaisyhteiskunnan osallisuutta koskeva uudistusohjelman 
osa on kuitenkin liian suppea eikä kata komission ohjeen mukaista koko si-
sältöä. Kyseisessä osassa tulisi kuvata tarkemmin eduskunnan informoin-
nin käytännön menettelytapoja sekä esimerkiksi työmarkkinaosapuolten 
ja kansalais järjestöjen roolia ohjelmaan kuuluvien toimien ja uudistusten 
valmistelussa. 

IMF:n ja OECD:n suosituksia koskeva kansallinen seurantatieto toden-
näköisesti lisäisi vaihtoehtoisten näkemysten esilläoloa talouspoliittisessa 
keskustelussa. Seurannan järjestämisen lisäarvo verrattuna sen vaatimaan 
työmäärään ei ole kuitenkaan selvä. Siten ensisijaisesti harkinnanarvoista 
olisikin kertoa organisaatioiden omista suositusten toteutumista koskevis-
ta johtopäätöksistä samalla kun viestitään uusista suosituksista.

Kansallisessa 
uudistusohjelmassa eduskunnan, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan osallisuutta 
koskeva osa on liian suppea
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5 Miten eläkeuudistus ja sote- ja 
maakuntauudistus vaikuttavat 
julkisen talouden riskeihin? 

Rakenteellisten uudistusten tarve on ollut usein esillä EU:n, OECD:n ja 
IMF:n suosituksissa. Monet suositukset ovat liittyneet eläkejärjestelmän 
sekä  terveys- ja sosiaalipalvelujen uudistustarpeisiin. Tämän taustalla on 
ollut ikääntyvän väestön ja ikäsidonnaisten menojen ennakoidun kasvun 
tunnistaminen yhdeksi päällimmäisistä riskeistä Suomen julkisen talou-
den kestävyydelle.

Selvityksessä tarkasteltiin kahta uudistusta, vuoden 2017 alussa voi-
maan tullutta eläkeuudistusta sekä parhaillaan valmistelussa olevaa sote- ja 
maakuntauudistusta. Uudistukset valittiin case-analyysin kohteeksi niiden 
suuren potentiaalisen vaikutuksen takia ja siksi, että ne ovat olleet vahvas-
ti esillä kansainvälisissä suosituksissa. Tarkastelussa arvioitiin uudistusten 
vaikutuksista annetun kuvan läpinäkyvyyttä ja kattavuutta sekä uudistus-
ten toden näköisiä vaikutuksia ja niihin liittyviä riskejä.

Vaikka uudistuksia tarkastellaan rinnakkain, kyseessä ei ole vertailu-
asetelma. Uudistukset poikkeavat toisistaan huomattavasti esimerkiksi laa-
juudeltaan ja toteutusaikatauluiltaan. Lisäksi sote- ja maakunta uudistuksen 
käsittely pohjautuu keskeneräiseen valmistelumateriaaliin. Tarkastelu pal-
veleekin ensisijaisesti julkisen talouden riskiaseman kannalta olennaisten 
tekijöiden tunnistamista rakenteellisissa uudistuksissa eikä näiden uudis-
tusten lopullisten vaikutusten ennakointia. 

5.1 Uudistuksilla varaudutaan väestön 
ikääntymiseen

Vuoden 2017 alussa voimaan tullut eläkeuudistus valmisteltiin kolmi-
kantaisesti vaalikaudella 2011–2015, ja eduskunta hyväksyi eläke uudistuksen 
marraskuussa 2015.  Uudistuksen keskeiseen sisältöön kuuluvat alimman 
vanhuuseläkeiän nosto, alaikärajan sitominen jatkossa eliniän odotteeseen, 
eläkkeen karttumasääntöjen muutokset ja osa-aikaeläkkeen korvaami-
nen uudella osittaisella vanhuuseläkkeellä. Uudistus vaikuttaa myös työ-
kyvyttömyyseläkkeiden tasoon sekä tekee mahdolliseksi osakepainon 
kasvattamisen TyEl-järjestelmän sijoituksissa. Lisäksi neuvoteltuun eläke-
sopimukseen liittyvässä allekirjoituspöytäkirjassa sovittiin työttömyys turvan 
lisäpäiväoikeuden (nk. työttömyysputki, eläkeputki) ikärajan ehdollisesta 
nostosta yhdellä vuodella.

Vanhaan lainsäädäntöön verrattuna elinaikakertoimen vaikutusta etuuk-
siin vaimennettiin, eikä eläkemaksuja enää vähennetä eläkkeen perustana 
olevasta palkasta. Molemmilla muutoksilla on etuustasoja kohottava vai-
kutus.

Kun verrataan vuoden 2017 eläkeuudistusta OECD:n ja IMF:n maa-
raporttien sekä EU:n maakohtaisiin suosituksiin, uudistus on olennaisilta 
osin suositusten mukainen, koska se nostaa alinta vanhuuseläkeikää ja sitoo 
sen jatkossa eliniänodotteeseen. Kuten luvussa 3 todettiin, uudistus ei kui-
tenkaan kaikilta osin vastaa kansainvälistä ohjeistusta. Kansain väliset arviot 

Työttömyysputki lyhenee 
ehdollisesti alapäästään, mutta 
ilman uusia päätöksiä se pitenee 
yläpäästään yleisen alimman 
vanhuuseläkeiän noustessa
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ovat usein suosittaneet varhaisen työelämästä poistumisen väylien vähentä-
mistä tai poistamista, mutta uudistus ei suuresti puutu näihin. Työttömyys-
putki lyhenee ehdollisesti alapäästään, mutta ilman uusia päätöksiä se pite-
nee yläpäästään yleisen alimman vanhuuseläkeiän noustessa. 

Uudistus tuo myös mukanaan uuden työuraeläkkeen, joka voidaan tul-
kita uudeksi varhaisen poistumisen väyläksi työelämästä. Työuraeläkkeen 
ehdot ovat osittain päällekkäiset työkyvyttömyyseläkkeen kanssa, mutta 
osin väljempiä. Työkyvyttömyyseläkkeelle pääsemisessä puolestaan ote-
taan edelleen huomioon myös muita kuin lääketieteellisiä syitä, mikä ei ole 
linjassa joidenkin kansainvälisten suositusten kanssa.  Lisäksi, vaikka van-
ha osa-aikaeläkejärjestelmä poistettiin, korvaavan uuden järjestelmän eli 
osittaisen vanhuuseläkkeen tuleva suosio on epävarma. Vaikka uusi järjes-
telmä on edunsaajalle taloudellisesti vähemmän kannattava, sen joustavat 
ehdot saattavat johtaa yllättävän suureen suosioon.

Suomeen on muodostumassa uusi hallinnon taso 

Hallitusohjelmassa määriteltiin, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudis-
tuksen seurauksena sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastuul-
lisia tahoja ovat kuntia suuremmat itsehallintoalueet, joita olisi korkeintaan 
19. Palvelutuotannosta linjattiin, että sote-alueet tuottavat alueensa palvelut 
tai voivat hankkia palvelut yksityisiltä tai kolmannen sektorin toimijoilta. 
Rahoitus vaihtoehdot jätettiin tässä vaiheessa jatkoselvittelyyn, mutta tavoit-
teeksi otettiin yksikanavaiseen rahoitukseen siirtyminen. Lisäksi hallitus-
ohjelmassa viitattiin valinnanvapausmallin yksityiskohtien selvittämiseen.

Marraskuussa 2015 hallitus päätti valmistella valinnanvapaus-
lainsäädännön, jonka myötä käyttäjän vapaus valita palvelun tuottaja on 
pääsääntönä perustason sote-palveluissa ja käytössä soveltuvin osin erikois-
tason palveluissa.

Huhtikuussa 2016 hallitus linjasi useita sote-uudistuksen osa-alueita. 
Rahoitusratkaisun osalta vahvistettiin, että rahoitusmalli perustuu valtion 
rahoitukseen, käytännössä valtion tuloverotukseen, eikä kuluvalla vaali-
kaudella valmistella maakunnallisen verotusoikeuden käyttöönottoa. Kul-
lakin 18 itsehallintoalueella – maakunnalla – olisi järjestämisvastuu alueen-
sa sote-palveluista. Linjauksessa määriteltiin sote-palveluiden järjestäjän ja 
tuottajan eriyttäminen toisistaan. Samalla päätettiin asettaa yhtiöittämis-
velvoite markkinoilla tarjottaville palveluille. Tämä sisältäisi maakuntien 
omistamat sote-yksiköt, jotka toimivat pääsääntöisen valinnanvapauden 
piirissä. Tämän lisäksi hallitus sopi valtion aluehallinnon uudistuksesta, 
valtion aluehallinnon yhteensovittamisesta maakuntahallinnon kanssa ja 
maakuntien tehtäväalasta.

Hallituksen esitykset maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistuksesta lähetettiin lausunnoille elokuussa 2016. Laki-
esityksissä oli alustavia arvioita uudistuksen taloudellisista vaikutuksista 
julkisen hallinnon eri tasoilla. Valinnanvapauslainsäädännön ensimmäinen 
luonnos julkaistiin joulukuussa 2016, ja luonnos lähti lausunto kierrokselle 
tammikuussa 2017. Luonnos sisältää mallin valinnanvapauden asteittaisesta 
laajentamisesta. Hallituksen tavoitteena on, että sote- ja maakunta uudistus 
tulee voimaan vuoden 2019 alusta.

Uuden työuraeläkkeen ehdot 
ovat osittain päällekkäiset 
työkyvyttömyyseläkkeen 
kanssa, mutta väljempiä
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5.2 Rakenneuudistusten vaikutusten 
varmuudessa ja arvioiden 
läpinäkyvyydessä on suuria eroja

Rakenneuudistusten vaikutuksia ja riskejä sekä näiden raportoinnin riittä-
vyyttä arvioitiin selvityksessä tarkastelemalla useita eri osa-alueita, jotka 
liittyvät uudistusten valmisteluun, tavoitteenasetteluun, arvioitujen vaiku-
tusten suuruuteen ja herkkyyteen sekä muutoskustannuksiin. Yhteenveto 
havainnoista on raportoitu taulukossa 2.

Taulukko 2: Rakenteellisten uudistusten vaikutusten varmuuteen ja vaikutusarvioiden 
läpinäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä

Vuoden 2017 eläkeuudistus Sote- ja maakuntauudistus

Tavoitteenasettelu: julkisen talouden kestä-
vyyteen liittyvä tavoite uudistuksen valmis-
telussa

Julkisen talouden kestävyyden parantaminen 
oli uudistuksen ydintavoite, josta ei tehty 
merkittäviä kompromisseja.

Kustannussäästöjen aikaansaaminen on ollut 
uudistuksen toisena päätavoitteena. Uudis-
tuksen kaksi päätavoitetta eivät kuitenkaan 
ole täysin ristiriidattomia. Uudistus on lisäksi 
laajentunut kattamaan valinnanvapausmallin 
ja maakuntauudistuksen.

Vaikutukset: arvioitu vaikutus julkisen talou-
den kestävyyteen

Vaikutusarvioiden mukaan uudistus pienen-
tää kestävyysvajetta noin yhdellä prosentti-
yksiköllä.

Lakiluonnoksen arvion mukaan kustannus-
säästöpotentiaali on kolme miljardia euroa 
(vuoden 2019 hinnoin) vuoteen 2029 men-
nessä.

Muutoskustannukset Uudistukseen ei liity merkittäviä muutoskus-
tannuksia.

Uudistukseen liittyy merkittäviä muutos-
kustannuksia (esimerkiksi ICT-investoinnit, 
palkkaharmonisointi, hallinnon luomiseen 
liittyvät kustannukset). Muutoskustannusten 
suuruuden arviointi on kesken ja haasteel-
lista.

Muutoskustannusten todennäköisyys Ei relevantti (ks. ylempänä). Muutoskustannusten toteutuminen on au-
tomaattisempaa kuin kustannussäästöjen 
toteutuminen.

Vaikutusarvioiden taustaoletusten läpinä-
kyvyys

Vaikutusarvioiden taustalla olevia oletuksia 
ei kattavasti viestitä hallituksen esityksessä. 
Niitä sisältyy arvioiden taustamateriaaleihin, 
joihin ei kuitenkaan viitata HE:ssa yksiselit-
teisesti.

Säästöpotentiaalin laskennassa käytettyä 
metodologiaa on kuvattu hallituksen esi-
tysluonnoksessa ja laajemmin sen tausta-
materiaaleissa.

Julkisen talouden kestävyysvaikutuksia 
koskevat herkkyysanalyysit tai vaihtoehto-
laskelmat

Hallituksen esitykseen sisältyvistä laskelmis-
ta ei julkaistu kattavia herkkyysanalyysejä 
hallituksen esityksessä eikä sen tausta-
materiaaleissa. 

Valtioneuvoston kanslian ETLA:lta tilaa-
miin vaikutuslaskelmiin sisältyy herkkyys-
tarkastelua.

Herkkyysanalyysejä tai vaihtoehtolaskelmia 
ei ole tähän mennessä julkaistu.

Tulosten herkkyys oletusten muuttuessa Eläketurvakeskuksen VTV:n toimeksiannosta 
tekemät herkkyysanalyysit eivät viittaa vai-
kutusten merkittävään herkkyyteen.

Uudistuksen vaikutukset riippuvat useista 
epävarmoista tekijöistä.

Vaikutusten epävarmuuden muu viestintä Hallituksen esitys sisältää jonkin verran 
kuvausta vaikutuksiin liittyvästä epä-
varmuudesta.

Luonnoksissa hallituksen esityksiksi ja 
tausta materiaaleissa tuodaan avoimesti esiin 
vaikutusten epävarmuutta.
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Eläkeuudistuksessa julkisen talouden kestävyydellä on suuri 
painoarvo

Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa julkisen talouden kestävyyteen liittyväl-
lä tavoitteella oli merkittävä painoarvo läpi prosessin. Uudistusta perustel-
tiin eläkemaksujen ja eläkemenojen välisellä ennakoidulla epätasapainolla. 
Numeerisesti määritelty vaikutus kestävyysvajeeseen oli toinen hallituksen 
asettamista ehdoista uudistuksen kolmikantaisessa valmistelussa11. Toisella-
kin numeerisella ehdolla, eläkkeellesiirtymisiän odotteen nousulla, oli sel-
keä yhteys julkisen talouden kestävyyteen.

Hallituksen esitys sisälsi arvion, jonka mukaan kestävyysvaje pienenee 
noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Selvityshavaintojen perusteella arvio oli 
tehty varhaisessa vaiheessa, ennen uudistuksen kaikkien piirteiden selviä-
mistä. Kestävyysvajeen pieneneminen perustuu julkisten eläkemenojen vä-
henemiseen ja työllisyyden lisääntymisen vuoksi kasvavaan bruttokansan-
tuotteeseen. Hallituksen esitykseen sisältyvän kestävyysvajearvion suuruus 
vastaa uudistuksesta ETLA:ssa erilaisella laskentamallilla tehtyä vaikutus-
arviota12. 

Eläkeuudistukseen ei ole havaittu liittyvän merkittäviä muutos-
kustannuksia. Hallituksen esitys sisältää arvion kohtalaisen pienistä ICT-
muutoskustannuksista, jotka liittyvät muutosten viemiseen eläkelaitosten 
tietojärjestelmiin. 

Hallituksen esitykseen sisältyvät vaikutusarviot työllisyyden ja eläke-
menojen muutoksista perustuvat Eläketurvakeskuksen aineistoihin ja 
laskenta malliin13. Hallituksen esitys ei tuo kattavasti esille laskelmiin liit-
tyviä taustaoletuksia. Ne ovat saatavilla Eläketurvakeskuksen julkaisemis-
ta materiaaleista, joihin ei kuitenkaan viitata yksiselitteisesti hallituksen 
esityksessä. 

Vaikka hallituksen esityksessä on sanallisia mainintoja taloudellisten vai-
kutusten epävarmuudesta, esitys ei sisällä vaikutusten herkkyysanalyysejä 
taustaoletuksia muutettaessa. Hallituksen esityksessä ei siten ole kuvattu 
taustaoletusten muutosten vaikutusta esimerkiksi eläkemenoihin, työlli-
syyteen tai kestävyysvajeeseen. Herkkyysanalyysejä nimenomaisesti eläke-
uudistuksen vaikutuksista ei sisälly myöskään hallituksen esityksen arvioi-
den taustalla oleviin Eläketurvakeskuksen materiaaleihin muiden oletusten 
kuin uusien eläkelajien alkavuuden osalta. 

Valtioneuvoston kanslian ETLA:lta tilaamaan arvioon eläke uudistuksen 
vaikutuksista sisältyy herkkyysanalyysejä. Nämä osoittavat uudistuksen vai-
kutusten olevan melko herkkiä yksilöiden eläkkeelle siirtymisiän ajan kohtaa 
koskevien mieltymysten yleiselle kehitykselle ja työttömyysputken tulevai-
suudelle. ETLA:n arvio on kuitenkin tehty erilaisella laskenta mallilla kuin 
hallituksen esitykseen sisältyvät laskelmat, joten siihen sisältyviä herkkyys-
analyysejä ei sellaisenaan voida soveltaa hallituksen esitykseen sisältyvään 
vaikutusten arviointiin.  

Täydentääkseen uudistuksen vaikutusten epävarmuudesta saatavaa ku-
vaa tarkastusvirasto teki osana selvitystä Eläketurvakeskukselle toimeksi-
annon herkkyysanalyysien tuottamiseksi eläkeuudistuksen vaikutuksista. 
Herkkyysanalyysit koskivat työllisyys- ja eläkemenovaikutusten herkkyyt-
tä useiden taustaoletusten suhteen. 

Numeerisesti määritelty 
vaikutus kestävyysvajeeseen 
oli ehto eläkeuudistuksen 
kolmikantaisessa valmistelussa

Hallituksen esitys 
eläkeuudistuksesta ei sisällä 
herkkyysanalyysejä vaikutuksista 
eikä tuo taustaoletuksia 
kattavasti esille
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Kuvio 2: Vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutus eläkemenoihin suhteessa BKT:hen, 
lähde: Eläketurvakeskus, VTV:n toimeksiannosta tehdyt laskelmat
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Vaihtoehtolaskelma 2: Matala työkyvyttömyyseläkealkavuus ja korkea vanhuuseläkealkavuus

Vaihtoehtolaskelma 1: Korkea työkyvyttömyyseläkealkavuus ja matala vanhuuseläkealkavuus

Uusien herkkyysanalyysien tulokset eivät nostaneet esiin merkittäviä 
riskejä uudistuksen vaikutuksista. Tulokset osoittivat kuitenkin, että mikä-
li useita vaikutusten kannalta negatiivisia kehityskulkuja toteutuu saman-
aikaisesti, uudistuksen vaikutukset jäävät perusuraa pienemmiksi. Kuviossa 
2 on kuvattu uudistuksen vaikutus bruttokansantuotteeseen suhteutettuun 
eläkemenoon perusoletusten vallitessa ja lisäksi kaksi vaihtoehtoskenaariota. 

Ensimmäisen vaihtoehtoskenaarion vallitessa työkyvyttömyys eläkkeelle 
siirtyminen on perusuraa suurempaa (ikä- ja sukupuolikohtainen työ-
kyvyttömyys eläkealkavuus nousee vuosina 2018–2060 peruslaskelmaa 
25 prosenttia korkeammalle tasolle), ja vanhuuseläkkeelle siirtyminen 
perus uraa pienempää (vanhuuseläkealkavuus laskee vuosina 2018–2060 
perus laskelmaa 25 prosenttia matalammalle tasolle). Toisessa vaihtoehto-
skenaariossa molempia taustaoletuksia varioidaan saman verran vastakkai-
seen suuntaan eli työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään peruslaskelmaa hi-
taammin ja vanhuuseläkkeelle peruslaskelmaa nopeammin. 

Tulosten mukaan ensimmäisen vaihtoehtoskenaarion vallitessa vuoteen 
2060 mennessä uudistuksen vaikutuksista eläkemenoon sulaisi pois lähes 
kaksi viidennestä. Vastaavasti toisen vaihtoehtoskenaarioon vallitessa uu-
distuksen vaikutus bruttokansantuotteeseen suhteutettuun eläke menoon 
olisi lähes saman verran peruslaskelmaa suurempi. Koska eläkemenon pie-
neneminen on hallituksen esityksen mukaisen kestävyysvajearvion tär-
kein komponentti, tulokset soveltuvat myös kestävyysvajearvion herkkyy-
den tarkasteluun.

Mikäli useita vaikutusten kannalta 
negatiivisia kehityskulkuja 
toteutuu samanaikaisesti, 
uudistuksen vaikutukset jäävät 
perusuraa pienemmiksi
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Vaihtoehtolaskelma: Korkea osittaisen vanhuuseläkkeen suosio

Toinen herkkyystarkastelun pohjalta nouseva havainto koskee lyhyen 
aikavälin vaikutuksia ja osittaisen vanhuuseläkkeen vaikutusta. Tarkaste-
luun valittiin vaihtoehtoskenaario, jossa osittaisen vanhuuseläkkeen alaikä-
rajalla sen valitsee 40 prosenttia ja alarajan jälkeen kussakin iässä 20 pro-
senttia siihen oikeutetuista työllisistä, jotka eivät ole sitä aiempina vuosina 
valinneet. Vaihtoehtoskenaarion oletusten taustalla on monessa suhtees-
sa samankaltaisen mallin erittäin suuri suosio Norjassa siellä tehdyn eläke-
uudistuksen voimaantulon jälkeen. 

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosiolla on pitkällä aikavälillä lähes neut-
raali vaikutus eläkemenoon, mutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä kuva-
tun oletuksen mukainen suosio aiheuttaisi menopainetta. Tämän oletuksen 
vaikutus on raportoitu kuviossa 3. Vuosina 2019–2023 menopiikki aiheut-
taisi eläkemenon BKT-suhteeseen 0,3 prosenttiyksikön lisäyksen verrattu-
na peruslaskelman mukaiseen arvioon. Suuruusluokaltaan vaikutus olisi 
olennainen esimerkiksi EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisen 
kannalta. Lisäksi eläkeuudistuksen eläkemenoja pienentävä vaikutus oli-
si olennaisesti peruslaskelmaa vaimeampi 2020-luvun lopulle asti. Vaihto-
ehtoskenaariossa osittaisen vanhuuseläkkeen suosio on oletettu hyvin suu-
reksi, mutta vaikutuksen suuruuden takia tätä oletusta pienemmälläkin 
suosiolla olisi merkitystä eläkemenojen BKT-suhteen kannalta. Lisäksi osit-
taisella vanhuuseläkkeellä saattaa olla sekä työllisiin että työttömiin kohdis-
tuvia käyttäytymisvaikutuksia, jotka vaikuttavat työllisyyteen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen suuri 
suosio aiheuttaisi menopainetta 
2020-luvun lopulle asti

Kuvio 3: Vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutus eläkemenoihin suhteessa BKT:hen, 
lähde: Eläketurvakeskus, VTV:n toimeksiannosta tehdyt laskelmat
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Sote- ja maakuntauudistuksen laajat tavoitteet lisäävät epävarmuutta 

Hallitusohjelman (2015) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistami-
sen tavoitteina on kaventaa terveyseroja ja hillitä kustannuksia. Itsenäisen 
maakuntahallinnon luominen sisällytettiin myöhemmin samaan uudistus-
kokonaisuuteen. Lisäksi hallitus on linjannut uudistuksen sisältävän myös 
laajan valinnanvapausmallin käyttöönoton. 

Uudistuskokonaisuuden laajuus vaikuttaa julkisen talouden riskeille altis-
tumiseen ja riskien läpinäkyvyyteen. Ensinnäkin eri osa-alueiden valmistelu-
työn eriaikaisuus on heikentänyt valmistelu- ja päätöksen tekoprosessin eri 
vaiheissa käytössä olevaa tietopohjaa. Esimerkiksi uudistuksen kokonais-
vaikutuksia ei pystytty kattavasti esittämään maakunta- ja järjestämislain 
lausuntokierrosvaiheessa valinnanvapausmallin keskeneräisyyden takia. 

Toisekseen sisällön laajuus aiheuttaa ristiriitoja uudistuksen eri tavoit-
teiden ja osa-alueiden välillä. Valinnanvapausmallin alustavat vaikutus-
arviot14 viittaavat mallin tuomaan potentiaaliin menokehityksen kontrol-
loinnissa, mikäli malli pystytään toteuttamaan huolellisesti, mutta toisaalta 
arviot tuovat esiin merkittäviä kustannuskehitykseen liittyviä riskejä. Li-
säksi valinnanvapausmallin suhde hallituksen esitysluonnoksessa ja sen 
valmistelu materiaaleissa keskeisellä sijalla olevaan palvelujen integraation 
tavoitteeseen on ongelmallinen. Valinnanvapausmallin esitysluonnoksen15 
mukaan malli heikentää maakunnan kykyä toteuttaa sosiaali- ja terveys-
palvelujen integraatiota alueellaan, koska maakunnan ohjausvalta palvelu-
tuotantoon heikkenee. 

Kolmantena olennaisena piirteenä on, että uudistuksessa on tehty sisäl-
löllisiä peruslinjauksia osittain riippumatta niiden vaikutuksista uudistuk-
sen päätavoitteiden toteutumiseen. Itsehallintoalueiden määrää käsitellees-
sä virkamiesselvityksessä16 marraskuussa 2015 todettiin, että ”yli 12 alueen 
ratkaisut johtavat siihen, että on tingittävä sote-uudistuksen tavoitteiden to-
teutumisesta sekä palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden että kustannusten 
kasvun hillinnän osalta”. Myöhemmin päätettiin 18 alueen muodostamisesta. 

Lisäksi linjaus laajan valinnanvapausmallin käyttöönotosta tehtiin 
marras kuussa 2015. Hallituksen tuolloin tekemien linjausten mukaan 
valinnan vapaudesta tulisi pääsääntö perustasolla ja se tulisi käyttöön so-
veltuvin osin erikoistasolla, ja lainsäädäntö tulisi voimaan vuonna 2019. Lin-
jausta tehtäessä ei ollut käytössä esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttaja viraston 
keväällä 2016 julkaisemaa selvitystä17, jossa käsiteltiin muun ohella markkina-
mekanismien erilaisten hyödyntämistapojen (kilpailuttaminen, valinnan-
vapaus) piirteitä. 

Neljäs julkisen talouden riskeihin liittyvä osa-alue koskee muutos-
kustannuksia. Laajan uudistuksen muutoskustannukset ovat merkittäviä. 
Hallituksen esitysluonnos tunnistaa merkittävimpinä muutos kustannuksina 
ICT-investoinnit sekä palkkaharmonisoinnin. Lisäksi uudistus aiheuttaa 
muitakin muutoskustannuksia, jotka liittyvät esimerkiksi uuden maakunta-
hallinnon rakentamiseen. Muutoskustannusten kriittisyyttä korostaa se, että 
ne toteutuvat automaattisemmin kuin säästöt. Lisäksi muutoskustannusten 
arvioinnin vaikeudet lisäävät julkisen talouden lyhyen ja keskipitkän aika-
välin riskeistä saatavan kuvan epävarmuutta.

Hallituksen esitysluonnoksessa määritellään uudistuksen säästö-
tavoitteeksi kolme miljardia euroa (vuoden 2019 hintatasossa) vuoteen 
2029 mennessä. Uudistuksen säästövaikutus perustuu säästöpotentiaalin 

Uudistuksen laajuus 
vaikuttaa julkisen talouden 
riskien läpinäkyvyyteen

Laajan uudistuksen 
muutoskustannukset 
ovat merkittäviä

Säästöjen toteutuminen riippuu 
epävarmoista tekijöistä
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olemassa oloon ja säästötavoitteen kanssa yhteensopivan rahoitusmallin 
käyttöönottoon. Hallituksen esitysluonnos ja julkaistut taustamateriaalit 
tuovat esiin säästöpotentiaalin laskennassa käytetyn metodologian pää-
piirteet. Metodologia pohjautuu olemassa olevien tehokkaimpien hoito- ja 
muiden käytäntöjen tunnistamiseen ja oletukseen, että uudistuksen myötä 
parhaiden käytäntöjen mukaiset tulokset voidaan saavuttaa koko maassa. 
Hallituksen esitysluonnos tuo avoimesti esiin, että säästöjen toteutuminen 
riippuu epävarmoista tekijöistä. Herkkyysanalyysejä tai vaihtoehto laskelmia 
säästövaikutuksen toteutumisesta ei ole esitetty.

Rahoitusmalli tukee säästötavoitteen toteutumista asettamalla rajan ra-
hoituksen vuosittaiselle kasvulle. Järjestelmään liittyy kuitenkin erillinen 
tai ylimääräinen rahoitus tilanteissa, joissa maakunta on ajautunut taloudel-
lisiin vaikeuksiin tai peruspalvelujen tuotannon on katsottu vaarantuneen.

5.3 Eläkeuudistuksella on julkisen talouden 
riskejä pienentävä vaikutus, sote- ja 
maakuntauudistuksen vaikutus riskeihin 
on epävarma

Rakenteellisia uudistuksia perustellaan tyypillisesti niiden merkityksel-
lä julkisen talouden tasapainottamisessa, ja niiden toimeenpanon katso-
taan myös antavan liikkumavaraa finanssipolitiikkaan lyhyellä aikavälillä. 
Rakenteellisiin uudistuksiin liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia. Julki-
sen talouden riskien kannalta olisi hyödyllistä, että taloudellisilla tavoitteil-
la olisi rakenteellisten uudistusten valmisteluprosessissa mahdollisimman 
vahva ohjaava rooli. Julkisen talouden riskeistä annetun kuvan oikeellisuu-
den ja riittävyyden kannalta puolestaan olisi tärkeää kiinnittää huomiota 
vaikutusarvioiden yleiseen tasoon, käytettyjen taustaoletusten viestintään 
ja herkkyys tarkastelujen tuottamiseen.

Näillä kriteereillä tarkasteltuna vuoden 2017 eläkeuudistus näyttäy-
tyy suhteellisen riskittömänä uudistuksena. Valmisteluprosessin selkeä 
tavoitteen asettelu sekä prosessin kuluessa tehdyt vaikutusarviot edistivät 
uudistuksen muotoilua sellaiseksi, että aiotut tavoitteet saavutetaan. Uudis-
tukseen liittyvät muutoskustannukset ovat pieniä ja melko suora viivaisesti 
arvioitavissa.

Erilaisten vaikutusarvioiden olemassaolo ja julkaiseminen on tukenut 
luottamusta eläkeuudistuksen vaikutuksiin. Kuitenkin vaikutusarvioiden 
taustaoletusten niukka raportointi hallituksen esityksessä sekä katta vien 
herkkyystarkastelujen puute ovat vähentäneet uudistuksen vaikutus-
arvioiden läpinäkyvyyttä ja riittävyyttä. Selvityksen yhteydessä tehdyt uu-
det herkkyystarkastelut eivät viittaa vaikutusten erityiseen herkkyyteen 
mutta tuovat esiin epävarmuustekijöitä sekä lyhyellä että pitkällä aika välillä. 
Tämä korostaa uudistuksen vaikutusten jatkuvan ja systemaattisen seuran-
nan merkitystä.

Sote- ja maakuntauudistus on laajana kokonaisuutena haasteellinen ar-
vioitava, osin myös valmistelun keskeneräisyyden takia. Kokonaisuudessaan 
uudistus sisältää paljon epävarmuutta. Tavoitteenasettelu on ollut laajaa, 
eikä julkisen talouden kestävyyteen liittyvällä tavoitteella ole ollut tiuk-
kaa ohjaavaa roolia kaikissa päätöksentekotilanteissa, mikä lisää taloudel-

Eläkeuudistuksen selkeä 
tavoitteenasettelu ja tehdyt 
vaikutusarviot edistävät 
tavoitteiden saavuttamista 
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lisiin vaikutuksiin liittyvää riskiä. Päätavoitteiden toteutumiseen liittyvien 
riskien kannalta perusratkaisujen kiinnittäminen osittain ilman vaikutus-
arvioita tai niistä riippumatta on asettanut rajoitteita optimaalisimman rat-
kaisun valitsemiselle. 

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyy merkittäviä muutoskustannuksia, 
joiden toteutumisessa on enemmän automatiikkaa kuin säästö mekanismien 
toiminnassa. Eriaikaisten ja -suuntaisten vaikutusten moninaisuus vaikeut-
taa luotettavien vaikutusarvioiden ja niiden herkkyysanalyysien tuottamis-
ta. Maakuntien talouden tiukka ohjaus ja rahoitusmalli on rakennettu tu-
kemaan säästötavoitteen saavuttamista, mutta kustannusten kehitykseen 
liittyvä epävarmuus herättää kysymyksiä rahoitusrajoitteen uskottavuudesta.  

Sote- ja maakuntauudistuksella on potentiaalia lisätä palvelutuotannon 
tehokkuutta.  Kokonaisuudessaan uudistukseen sisältyy silti paljon riske-
jä. Tämä edellyttää päätettäväksi tulevien yksityiskohtien tarkkaa harkin-
taa, jatkuvaa seurantatietoa ratkaisujen toimivuudesta ja valmiutta toteut-
taa tarvittaessa korjaavia toimia. 

Selvityksen perusteella tarkastusvirasto katsoo, että rakenteellisia uu-
distuksia valmisteltaessa tulisi varmistaa taloudellisten vaikutusarvioiden 
olemassaolo päätöksenteon eri vaiheissa. Tärkeää olisi erityisesti vaihto-
ehtoisten etenemistapojen sisältämien epävarmuuksien ja riskien hahmot-
taminen myös silloin, kun varsinaisten luotettavien numeeristen arvioiden 
tuottaminen on mahdotonta. Tuotettaessa tilastoaineistoihin ja laskenta-
malleihin pohjautuvia vaikutusarvioita on tärkeää esittää selvästi tausta-
oletukset ja laskelmien rajoitteet sekä tehdä herkkyystarkasteluja. Tämä 
koskee erityisesti kestävyysvajearvioon liittyviä vaikutuksia, joilla raken-
teellisten uudistusten tarvetta tyypillisesti perustellaan.

Rakenteellisten uudistusten 
valmistelussa on tärkeää esittää 
taustaoletukset selkeästi sekä 
tuottaa herkkyystarkasteluja
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Tässä liitteessä kuvataan, miten selvityksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia 
rajoituksia tuloksiin liittyy.

Selvityksen tavoite ja hyödyntäminen

Selvityksen tavoitteena oli arvioida kansainvälisten organisaatioiden Suomelle anta-
mien suositusten sisältöä, Suomen toteuttamien toimien yhtenevyyttä suhteessa suo-
situksiin sekä kansainvälisiä suosituksia koskevaa kansallista viestintää. Lisäksi ta-
voitteena oli tarkastella rakenteellisten uudistusten vaikutuksia ja epävarmuuksia. 
Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää viestinnän kehittämisessä, rakenteellisten 
uudistusten valmistelun kehittämisessä sekä niihin liittyvässä vaikutusarvioinnissa.

Selvityksen kohde

Selvitys on kohdistunut ensinnäkin kansainvälisten suositusten viestintään, josta 
vastaavat valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki. Toisekseen selvitys on kohdis-
tunut vuoden 2017 eläkeuudistuksen sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmiste-
luun ja vaikutusarvioihin, joista ovat vastanneet valtiovarainministeriö ja sosiaali- 
ja terveysministeriö.

Selvitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot valtiovarainministeriöltä,  sosiaali- 
ja terveysministeriöltä, Suomen Pankilta ja Eläketurvakeskukselta, jotka kaikki an-
toivat lausunnon. Lausunnoissa annettu palaute on otettu huomioon lopullista sel-
vitystä laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston 
verkkosivuilta. 

Selvityksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät

Selvityskysymys

1. Millaisia julkisen talouden
kestävyyden riskeihin liitty-
viä toimenpide suosituksia 
kansain väliset  organisaatiot 
ovat antaneet Suomelle
tarkastelu ajanjaksolla 2012–
2016?

Tarkentavia kysymyksiä

a. Minkä sisältöisiä suosituk-
set ovat olleet tarkastelu-
ajanjaksolla?

b. Onko toimenpidesuosituk-
sissa tapahtunut muutoksia
tarkastelu ajanjaksolla?

c. Onko kv-organisaatioiden
välillä eroja toimenpide-
suositusten suhteen?

Aineistot ja menetelmät

EU: maakohtaiset suositukset 
2012–2016
IMF: Artikla IV -konsultaatiot 
2012, 2014, 2015, 2016
OECD: OECD:n Suomea koskevat 
talouskatsaukset 2012, 2014, 2016 

Dokumenttianalyysi, haastattelut
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a.  Ovatko kansainväliset organi-
saatiot antaneet suosituksia,
joihin liittyviä toimia ei ole
Suomessa valmisteltu tai to-
teutettu?

a. Kuinka kattavasti uusista kv-
suosituksista on viestitty kan-
sallisesti?

b. Millä tavoin mahdollinen
seurantatieto suositusten to-
teutumisesta on viestitty koti-
maassa?

2. Ovatko Suomen toimet olleet 
samansuuntaisia kv-organi-
saatioiden suositusten kans-
sa?

3.  Viestitäänkö suositusten si-
sällöstä ja toteutumisesta vai-
kuttavasti kotimaassa?

4.  Miten tehokkaasti rakenteel-
liset uudistukset (vuoden
2017 eläkeuudistus sekä sote- 
ja maakuntauudistus) pienen-
tävät julkisen talouden kestä-
vyyden riskejä?

a.  Mitkä ovat merkittävimmät
eläkeuudistuksen ja sote- ja
maakuntauudistuksen talou-
dellisiin vaikutuksiin liittyvät 
epävarmuustekijät?

b.  Sisältyykö eläkeuudistuk-
sen sekä sote- ja maakunta-
uudistuksen taloudellisiin
vaikutusarvioihin herkkyys-
analyysejä?

c.  Onko mahdolliset epävar-
muustekijät julkistettu läpi-
näkyvästi?

d.  Liittyykö julkisen talouden
kestävyyden kannalta suotui-
siin vaikutuksiin enemmän
epävarmuutta kuin negatiivi-
siin vaikutuksiin?

e.  Ajoittuvatko oletetut suotui-
sat ja negatiiviset vaikutukset 
tasaisesti, vai ilmenevätkö ne
eri tavalla lyhyellä ja pitkällä
aikavälillä?

f.  Onko olemassa merkittävää
riskiä, että uudistusten po-
sitiiviset vaikutukset jäävät
oleellisesti arvioitua tai tavoi-
teltua pienemmiksi? 

g.  Kuinka keskeisellä sijalla jul-
kisen talouden kestävyyteen
liittyvät tavoitteet ovat olleet
uudistuksen valmistelu- ja
päätöksentekoprosessissa?

Kv-organisaatioiden julkaisemat 
seurannat, hallitusohjelmat, halli-
tuksen vuosikertomukset, Suomen 
kansalliset ohjelmat

Dokumenttianalyysi, haastattelut

Internet-sivut (VM, SP, UM, VNK, 
eduskunta), EU-komission ohjeet, 
oikeusministeriön ohjeet, Suomen 
kansalliset ohjelmat

Dokumenttianalyysi, haastattelut

Rakenteellisiin uudistuksiin liit-
tyvät hallituksen esitykset ja pää-
tökset, niiden luonnokset ja tausta-
materiaalit
EU, IMF, OECD, VM, VNK: 
verkko sivut 
ETK:lta tilatut herkkyyslaskelmat

Dokumenttianalyysi,
haastattelut, herkkyysanalyysi
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Selvityksen toteutusaika

Selvityssuunnitelma laadittiin maalis-elokuussa 2016 ja selvitys toteutettiin aika-
välillä 1.9.2016–13.3.2017. Selvityksen suunnitteluvaiheessa kuultiin STM:n, VM:n 
ja Eläketurvakeskuksen asiantuntijoita.

Selvitykseen kuuluneet haastattelut tehtiin toukokuun 2016 ja joulukuun 2016 
välisenä aikana. Kertomuksessa on huomioitu selvityskohteissa tapahtuneet muu-
tokset helmikuun 2017 loppuun asti. VM:n ja STM:n asiantuntijoilla on ollut mah-
dollisuus kommentoida kertomuksen alustavia kannanottoja ja suosituksia jo en-
nen lausuntovaihetta.

Selvityksen tekijät

Selvityksen teki johtava finanssipolitiikan tarkastaja Mika Sainio. Selvityksen ohjaa-
jana ja selvityksen laadunvarmistajana toimi finanssipolitiikan tarkastus päällikkö 
Matti Okko.

Selvitysaineisto sisältää Eläketurvakeskuksen laatimat herkkyystarkastelut, 
joista tarkastusvirasto teki Eläketurvakeskukselle toimeksiannon osana selvityk-
sen tiedon muodostusta.

Selvityksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset

Osana selvitystä arvioitiin valmistelussa olevan sote- ja maakuntauudistuksen mah-
dollisia vaikutuksia ja riskejä. Tätä koskevat havainnot ja johtopäätökset ovat sidok-
sissa selvitysajankohdan mukaiseen tilanteeseen ja tietoon, eivätkä ne ole tulkitta-
vissa uudistusta koskeviksi lopullisiksi arvioiksi.



Viitteet



49

Viitteet

1 Neuvoston suositus Suomen kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Suomen vakaus-
ohjelmaa koskeva neuvoston lausunto: 6.7.2012, 9.7.2013, 8.7.2014, 14.7.2015, 12.7.2016.

2 OECD Economic Surveys – Finland: February 2012, February 2014, January 2016.

3 IMF Country Report – Finland: August 2012 (No. 12/253), May 2014 (No. No. 14/139), November 2015 (No. 
15/311), November 2016 (No. 16/368).

4 OECD Economic Outlook, Volume 2016 Issue 2 OECD 2016.

5 Deroose S. ja Griesse J. (2014): Implementing economic reforms – are EU Member States responding to European 
Semester recommendations? Ecfin Economic Brief, Issue 37. European Commission.

6 Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2017].

7 Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2017].

8 Oikeusministeriö 2011. Eduskunnan ja valtioneuvoston yhteistoiminta Euroopan unionin asioiden kansallisessa 
valmistelussa. Oikeusministeriö 57/2011.

9 Eurooppa 2020 -strategia. Suomen kansallinen ohjelma (kevät 2012, kevät 2013, kevät 2014, kevät 2015, kevät 
2016). Valtiovarainministeriö.

10 Guidance on the content and format of the National Reform Programmes (October 2013; September 2016), 
European Commission.

11 Kautto M. ja Risku I.: Vuoden 2017 työeläkeuudistuksen tavoitteet ja niiden toteutuminen, teoksessa Kautto M. 
ja Risku I. (toim.): Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista. Eläketurvakeskuksen raportteja 
02/2015.

12 Lassila, J., Määttänen, N. ja Valkonen, T. (2015): Työeläkeuudistus 2017: vaikutukset työuriin, tulonjakoon ja julki-
sen talouden kestävyyteen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 1/2015.

13 Katso esim. Reipas K. ja Sankala M. (2015): Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista: hallituksen 
esitykseen perustuvat arviot. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2015.

14 Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, 31.1.2017. Valin-
nanvapauslainsäädännön vaikutusten alustavaa arviointia. Muistio 21.12.2016, sosiaali- ja terveysministeriö ja 
valtiovarainministeriö.

15 Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, 31.1.2017.

16 Virkamiesselvitys: Uusien itsehallintoalueiden muodostaminen, 19.11.2015.

17 Virtanen M. ym.: Kilpailun mahdollisuudet ja edellytykset sote-palveluissa, Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 
5/2016.



Selvityksen valokuvat

sivuilla 10, 14, 22, 28 ja 34
iStock



valtiontalouden tarkastusvirasto
antinkatu 1, pl 1119, 00101 helsinki

puh. 09 4321, www.vtv.fi

isbn 978-952-499-365-4 (PDF)


	Julkisen talouden riskit – kansainväliset suositukset
	Tiivistelmä
	Sisällys
	1	Mitä selvitettiin
	2	Millaisia talouspoliittisia suosituksia kansainväliset organisaatiot ovat antaneet Suomelle?
	2.1	EU-ohjausjakson suositusten valmisteluprosessi on monivaiheisin 
	2.2	Suosituksia annetaan laajasti eri osa-alueilta
	2.3	Organisaatioiden suositusten välillä on eroja, mutta pääviestit ovat samankaltaisia

	3	Onko kotimainen päätöksenteko ollut samansuuntaista kansainvälisten suositusten kanssa?
	3.1	 Kotimaisessa politiikassa on tehty runsaasti suositusten kanssa linjassa olevia päätöksiä 
	3.2	Poikkeamia suositusten sisällöstä on usealla osa-alueella

	4	Viestitäänkö suositukset tehokkaasti ja avoimesti kotimaassa? 
	4.1	Uusien suositusten viestintäkäytännöt ovat osin vakiintumattomia
	4.2	Kansallista seurantaa toteutetaan ainoastaan EU-ohjausjaksossa

	5	Miten eläkeuudistus ja sote- ja maakuntauudistus vaikuttavat julkisen talouden riskeihin? 
	5.1	Uudistuksilla varaudutaan väestön ikääntymiseen
	5.2	Rakenneuudistusten vaikutusten varmuudessa ja arvioiden läpinäkyvyydessä on suuria eroja
	5.3	Eläkeuudistuksella on julkisen talouden riskejä pienentävä vaikutus, sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus riskeihin on epävarma

	Liite: Miten selvitettiin
	Viitteet



