Toimintakäsikirja

Valtion- ja kansantalouden
riskianalyysi

Toimintakäsikirja

Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi

Helsinki 2015

Valtiontalouden tarkastusviraston
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi
Dnro 203/02/2015
Valtiontalouden tarkastusvirasto vahvistaa valtion- ja kansantalouden riskianalyysin (valtion- ja kansantalouden riskianalyysi 2015) tarkastusviraston johtoryhmän (VTV-jory) puollettua sen hyväksymistä käytettäväksi viraston ja yksiköiden tarkastussuunnittelun perusteena.
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä tunnistetaan valtion- ja kansantalouden tärkeimmät toimintaympäristömuutokset ja riskit. Valtion- ja
kansantalouden riskianalyysin perusteella sekä tarkastusviraston strategiassa vahvistetuilla tarkastuksen suuntaamisperiaatteilla ja tarkastuslajikohtaisilla olennaisuuskriteereillä tunnistetaan valtiontalouden näkökulmasta
olennaisimmat tarkastusteemat ja -kysymykset.
Tarkastusviraston strategian (VTV2020) ja tarkastusviraston tarkastusohjeiden yleisen osan ohjeiden mukaisesti valtion- ja kansantalouden riskianalyysi muodostaa lähtökohdan valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelman valmistelulle sekä tarkastuksen yksiköissä tarkempien
riskianalyysien sekä tarkastusviraston tarkastussuunnitelmaa toimeenpanevien tarkastuksen yksiköiden suunnitelmien ja tarkastusprojektikohtaisten suunnitelmien laadinnalle.
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysiin sisältyy
–– tarkastettavuusanalyysi, jossa on arvioitu riskitasoa ja riskiin vaikuttavien toimien kuulumista tarkastusviraston tarkastus- ja valvontatoimivallan ja -mahdollisuuksien piiriin sekä sitä, ovatko riskialueet tarkastettavissa viraston toimivaltuuksien, osaamisen ja muiden resurssien
näkökulmasta ja millä tarkastuslajilla riskit voidaan tarkastaa ja
–– vaikuttavuusanalyysi, jossa arvioidaan, mitkä tarkastuslajit tai valvontamuodot voivat pureutua riskianalyysissä tunnistettuun ja tarkastettavissa olevaan riskiin.
Riskianalyysin toteutuksen lopputuloksesta ja riskianalyysiprosessin
johtamisesta vastaa esittelijänä finanssipolitiikan valvonnan päällikkö, budjettivalvontapäällikkö, KTT Heidi Silvennoinen. Tarkastettavuus- ja vaikuttavuusanalyysin lopputuloksesta ja tarkastettavuusanalyysiprosessin
johtamisesta vastaa esittelijänä johdon tuen apulaispäällikkö Nina Alatalo.

Helsingissä 15. kesäkuuta 2015
Pääjohtaja
Tuomas Pöysti

Budjettivalvontapäällikkö
Heidi Silvennoinen

Sisällys

1

Johtopäätökset ja tarkastettavuusanalyysi
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2

21

2.1
2.2

21

Talouskasvun edellytykset heikkenevät
Julkisen sektorin tulo- ja menokehityksessä on epäsuhta
– kestävyysvaje
Julkisen sektorin kokonaisuuden hallinta on vaikeutunut

31
35

Valtiontalouden riskit

39

3.1
3.2

39

3.3
3.4
4

7
8
9
13
17

Kansantalouden riskit

2.3
3

Riskianalyysi ja painopisteet
Tarkastettavuusanalyysi
Kansantalouden riskit
Valtiontalouden riskit
Valtion taloudenhoidon riskit

7

Valtion tulopohjan ja tulonkantokyvyn ylläpidossa ei onnistuta
Siirtomenojen tason sopeuttamisessa ja ohjaamisessa
oikeisiin / tarkoituksenmukaisiin kohteisiin ei onnistuta
Hallinnon rakenteissa ja niiden uudistamisessa ei saavuteta tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteita
Lainsäädännön vaikuttavuus tavoitteissaan heikkenee

Valtion taloudenhoidon riskit
4.1
4.2
4.3
4.4

Talousarvion vastaisten menettelyiden riskit ja laillisuusriskit lisääntyvät
Konsernipalveluratkaisut ja riippuvuus ICT:stä aiheuttavat uudenlaisia riskejä
Taloudenhoidosta puuttuu
kokonaisuuden näkökulma
Ohjaus- ja johtamisjärjestelmät eivät kehity

40
43
48
50
50
52
54
56

Liite 1. Riskianalyysin toteutus ja tarkastussuunnittelu

59

Viitteet 								

60

1

Johtopäätökset ja
tarkastettavuusanalyysi

1.1 Riskianalyysi ja painopisteet
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä toimintaympäristöä ja riskejä
on tarkasteltu laajasti kokonaisnäkökulmasta. Valtion- ja kansantalouden
riskianalyysissa kartoitettiin kolme osiota, jotka ovat 1. kansantalouden riskit, 2. valtiontalouden riskit ja 3. valtion taloudenhoidon riskit. Valtion- ja
kansantalouden riskianalyysissä tunnistettiin yksitoista pääriskialuetta ja
näille vajaa 70 alariskialuetta. Pää- ja alariskialueet on jaettu riskianalyysin
rakenteen mukaisesti kansantalouden, valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon riskeihin. Kaikki pääriskialueet ovat ulkoisen tarkastuksen kannalta olennaisia riskialueita.
Kansantalouden, valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon riskeissä on
toistuvia riskialueita, joita käsitellään eri näkökulmista ikään kuin ketjuna
kunkin otsikon alla. Myös pääriskialueet ja alariskialueet nivoutuvat toisiinsa. Pääriskialueissa toistuu selkeänä linjana ja kokonaisuuksina talouskasvun edellytysten heikkeneminen ja sen vaikutuksien ja riskisyyden merkitys,
julkisen sektorin kokonaisuuden hallinnan vaikeus, strategiset ja operationaaliset ICT-riskit sekä taloudenhoidon kokonais- ja konserninäkökulman
puuttuminen. Kokonaisuuden hallinnan vaikeuteen liittyen nostetaan esiin
sekä johtamis- ja ohjausjärjestelmien että päätöksenteonjärjestelmän riskit.
Tarkastettavuusanalyysissä analysoitiin riskianalyysissä esiin nousseista
pääriskialueista ja alariskialueista ne, joista voidaan tuottaa hyödyllistä tietoa ja lisäarvoa ulkoisen tarkastuksen keinoin sekä luoda edellytyksiä uudistaa julkista hallintoa ja taloutta. Analyysissa on huomioitu VTV2020-strategian mukainen linjaus siitä, että tarkastusviraston toimintaa suunnataan
julkisen hallinnon uudistamisen edellytysten ja valtion taloudenhoidon kokonaisuutta koskevan kuvan parantamiseen.
VTV:n tarkastustoimintaa suunnataan tarkastusviraston tarkastussuunnitelmassa, jossa hyödynnetään seuraavina vuosina valtion- ja kansantalouden riskianalyysin tuloksia.

Valtion- ja kansantalouden
riskianalyysissa kartoitettiin
kansantalouden, valtiontalouden
ja valtion taloudenhoidon riskejä
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1.2 Tarkastettavuusanalyysi
Tarkastettavuusanalyysi koostuu kolmesta osa-alueesta: 1. riskien riskitaso,
2. riskien tarkastettavuus ja 3. mikä tai mitkä tarkastuslajit, valvontatoiminnot ja/ tai asiantuntijatoiminta sopivat parhaiten kunkin pääriskialueen ja
alariskialueen tarkastamiseen.
Tarkastettavuusanalyysissä määriteltiin pää- ja alariskialueiden riskitaso joko matalaksi, keskitasoiseksi tai korkeaksi. Riskitaso arvioitiin vertaamalla jokaista pääriskialuetta VTV:n suuntaamisperiaatteisiin. Tarkastettavuusanalyysissa riskien tasojen määrittely perustuu VTV2020-strategian
mukaisiin suuntaamisperiaatteisiin.
Toiseksi tarkastettavuusanalyysissa arvioitiin kaikkien pääriskialueiden ja niiden alariskialueiden tarkastettavuutta sen varmistamiseksi, että
ne ovat tarkastettavissa VTV:n toimivallan mukaisesti.
Kolmanneksi tarkastettavuusanalyysissä tarkasteltiin myös sitä, mikä tai
mitkä tarkastuslajit, valvontatoiminnot tai asiantuntijatoiminta sopivat parhaiten kunkin pääriskialueen tarkastamiseen. Nämä vaikuttavuusdimensiot ovat tuloksellisuustarkastus, tilintarkastus, laillisuustarkastus, finanssipolitiikan tarkastus ja finanssipolitiikan valvonta. Kaikkia pääriskialueita
käsitellään myös osana viraston asiantuntijatoimintaa. Jokaista riskialuetta on peilattu myös tarkastuslajikohtaisiin olennaisuuskriteereihin selvitettäessä, miten tarkastusviraston tarkastuslajeilla ja valvontatoiminnoilla voidaan vastata ko. riskialueeseen. Tarkastuslajien olennaisuuskriteerit
kytkettiin VTV:n suuntaamisperiaatteisiin, kun määritettiin horisontaalisesti, useiden tarkastuslajien yhteistyöllä tarkastettavissa olevia riskialueita.
Tässä käsitellään pääriskialueita jaettuna kansantalouden, valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon yläotsikoihin ja nostetaan esiin eri riskialueisiin sisältyviä suurempia kokonaisuuksia. Lisäksi tarkastettavuusanalyysi
käsitellään sen jälkeen kunkin pääriskialueen ja sen alariskialueiden osalta. Jokaisen pääriskialueen osalta on käyty läpi riskitaso, tarkastettavuus ja
kohdentaminen eri tarkastuslajeille.
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Riskialueiden riskitasoksi
määritettiin joko matala,
keskitaso tai korkea

Tarkastettavuusanalyysissa
riskialueiden osalta arvioitiin
riskitaso, tarkastettavuus ja
kohdentaminen eri tarkastuslajeille

1.3 Kansantalouden riskit
Kansantalouteen kohdistuvat riskit koskevat hyvin laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia, joiden ratkaisemiseksi valtion toimivalta ei yksistään
riitä. Suomi on pieni avotalous, joten kansainvälisen talouden epävarmuudet ja erityisesti euroalueen matala talouskasvu heijastuvat Suomen talouden kasvuun. Suomeen vaikuttavat myös sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden
haasteet, kuten Ukrainan kriisi, ympäristöriskit ja luonnonkatastrofit, joilla voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Kansantalouteen liittyvät
pääriskialueet ovat:

1.
2.
3.

Erityisesti euroalueen
matala talouskasvu heijastuu
Suomen talouden kasvuun

Talouskasvun edellytykset heikkenevät
Julkisen sektorin tulo- ja menokehityksen epäsuhta – kestävyysvaje
Julkisen sektorin kokonaisuuden hallinta on vaikeutunut.

Suomalainen hyvinvointivaltiomalli perustuu riittävän talouskasvun aikaansaamille mahdollisuuksille järjestää laajasti julkisia palveluita ja tehdä tulonsiirtoja. Kokonaistuottavuuden kehitys määrittelee nykyisin pitkälti bruttokansantuotteen kehityksen, josta puolestaan julkisen talouden
ja valtiontalouden tulot sekä taloudellinen kantokyky riippuvat. Suomen talouden rakennemuutosten johdosta kokonaistuottavuuden kasvu on viime
vuosina hidastunut merkittävästi aikaisempaan verrattuna. Kokonaistuottavuuden kehitys voi toimialarakenteen muutoksista ja kilpailukyvyn sekä
innovaatioiden hyödyntämisen ongelmista johtuen olla seuraavien viiden
vuoden aikana varsin alhaista. Tällöin kansantalouden potentiaalinen tuotanto ja lopulta bruttokansantuote kasvavat varsin hitaasti.
Talouskasvun edellytykset ovat heikentyneet ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ylläpitoon kohdistuu kansantalouden näkökulmasta useita
merkittäviä riskejä. Julkisen sektorin menot näyttävät jääneen pitkäaikaisesti tuloja suuremmiksi. Valtion tulopohjaa heikentää talouskasvun hidastuminen, joka on suurentanut julkisten menojen osuutta BKT:stä ja vaikuttaa
negatiivisesti kertyviin verotuloihin. Verotuloja vähentää myös heikentyvä
huoltosuhde. Samaan aikaan julkisen sektorin kustannukset ovat kasvaneet
muuta taloutta nopeammin ja väestörakenteen muutoksen seurauksena erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä kasvaa, mikä vaikuttaa erityisesti kuntatalouteen. Olennaisena riskinä on, että julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kurominen on entistä haasteellisempaa.
Työikäisen väestön määrän supistuminen on riski työvoimapanoksen
kasvulle. Samalla talouden rakennemuutos aiheuttaa työmarkkinoille riskejä. Toimialarakennemuutoksen ja teknologian kehityksen seurauksena jopa
kolmannes työpaikoista voi kadota ja työvoiman kohtaannon riskit kasvavat, kun samanaikaisesti toisilla aloilla työttömyys kasvaa ja toisilla aloilla
on työvoimapulaa. Koulutus- ja työvoimapolitiikka edellyttää riittävää ennakollisuutta, jotta Suomessa tarjottava koulutus pystyy vastaamaan työ-

Hyvinvointiyhteiskunnan
palveluiden ylläpitoon kohdistuu
useita merkittäviä riskejä
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markkinoiden tulevaisuuden tarpeita. Lisäksi riskinä on, että tieteessä ja
tutkimuksessa ei onnistuta kansainvälisen huipun saavuttamisessa ja tiedon hyödyntämisessä kattavasti. Suomen haasteena on myös vähäiseen kasvuyrittäjyyteen liittyvä osaamisen hyödyntämisen ongelma ja toisaalta ulkomaisten investointien EU:n keskiarvoa pienempi määrä. Riskinä on, että
yrittäjyys ja kansainvälinen kasvuyrittäjyys ei ole riittävän kannattavaa eikä
yritysten toimintaedellytyksiä onnistuta turvaamaan pidemmällä aikavälillä.
Suomen kilpailukyvyssä on tapahtunut kaksi merkittävää muutosta: kustannuskilpailukyky on heikentynyt kilpailijamaita nopeamman kustannusten kasvun myötä ja suomalaiset yritykset ovat menettäneet markkinaosuuksiaan, kun suomalaisille tuotteille ei ole ollut kysyntää. Riskinä on talouden
kilpailukyvyn kannalta, että riittävää kustannuskilpailukykyä suhteessa muihin maihin ei kyetä turvaamaan tuottavuuden ja palkkakehityksen kautta.
Lisäksi haasteina ovat reaalisen kilpailukyvyn heikkeneminen, ja miten innovaatioita pystytään paremmin kaupallistamaan. Suomella olisi mahdollisuus edistää talouskasvua ja parantaa kilpailukykyään resurssituottavuuden
ja -niukkuuden hallinnalla sekä ICT:n ja älykkäiden teknologioiden tarjoamilla mahdollisuuksilla. Nämä tuottavuusmahdollisuudet voivat kuitenkin
jäädä hyödyntämättä, jos julkinen valta ei sääntely- ja politiikkaratkaisuilla
luo ja turvaa edellytyksiä ICT:n mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Teknologian kehittyminen haastaa siihen asetetut panostukset: esimerkiksi ympäristölainsäädäntö ja siihen osoitetut julkiset tuet voivat muuttua epätaloudellisiksi tai infrastruktuurirakenne voi vanhentua oletettua aikaisemmin.
Julkisen sektorin ja talouden kokonaisuuden hallinta on vaikeutunut ja
riskinä on, että kokonaisnäkemyksen puute haittaa julkisen talouden hallintaa ja vakauttamista. Tulevaisuuden haasteet ja menopaineet kohdistuvat koko julkiseen sektoriin ja erityisesti kuntatalouteen. Riskin muodostaa
se, että suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät keskittyvät edelleen korostuneesti valtiontalouteen eikä kuntatalouden ohjausjärjestelmä onnistu tavoitteissaan. On otettava huomioon riski siitä, etteivät sosiaali- ja terveydenhoitoa
ohjaavat rahoitusasematavoitteet ja menorajoitteet ajaudu ristiriitaan perusoikeuksien kanssa.
Kansallisen politiikan lisäksi EU-lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset vaikuttavat keskeisesti Suomen kansalliseen lainsäädäntöön ja erityisesti olennaisena riskinä on, että Suomen etua ei huomioida riittävästi uuden
sääntelyn kansallisessa implementoinnissa. Riskin muodostaa myös se, ettei
Suomi kykene hyödyntämään kansainvälistä yhteistyötä riittävästi julkisen
talouden kokonaisuuden hallinnassa. Kokonaisnäkemyksen puute voi johtaa ristiriitaisiin päätöksiin, kuten ympäristöriskien vastaisissa toimissa on
tapahtunut, kun samaan aikaan on tehty sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia kiihdyttäviä että niiltä suojaavia päätöksiä.
Toimiva infrastruktuuri on yhteiskunnan tärkeä kilpailukykytekijä, joten sen uusiutumisesta ja kunnosta on huolehdittava riittävin investoinnein.
Samanaikaisesti infrastruktuuria on pitkäjänteisesti suunnattava talouden
tuottavuuden kannalta tarkoituksenmukaisiin kohteisiin.
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Suomella olisi mahdollisuus
edistää talouskasvua ICT:n
ja teknologioiden tarjoamilla
mahdollisuuksilla

Tulevaisuuden haasteet ja
menopaineet kohdistuvat
erityisesti kuntatalouteen

1.3.1 Talouskasvun edellytykset heikkenevät
Riskitaso

Tarkastettavuus

Kohdentaminen

korkea

tarkastettavissa,
osin välillisesti

Finanssipolitiikan valvonnalla keskeisin rooli,
horisontaalisesti kaikki tarkastuslajit

4.

Suomen kansantalouden suurin haaste on talouskasvun edellytysten heikkeneminen. Samalla riski on korkea siihen, että talouskasvun edellytykset heikkenevät edelleen. VTV:n toimivallan puitteissa tähän voi parhaiten
vastata finanssipolitiikan valvonta ja horisontaalisesti myös jonkin verran
kaikki VTV:n tarkastuslajit, huomioiden tarkastuslajien olennaisuuskriteerit tarkastusteemoissa ja painopisteissä. Pääriskialueena tämä on tarkastettavissa, joskin osin välillisesti.
Alariskialueena on potentiaalisen tuotannon kasvun pitkäaikaisesta hidastumisesta tuleva riski, mikä vaikeuttanee hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämistä. Tämä kuuluu myös selkeimmin finanssipolitiikan valvonnan
tehtäviin yhtenä korkean riskitason omaavana alariskialueena. Talouden
rakennemuutoksesta työmarkkinoille aiheutuvat alariskialueet, talouden
kilpailukykyyn liittyvät alariskialueet, koulutus- ja tiedepolitiikkaan liittyvät alariskialueet sekä ympäristöongelmista johtuvat taloudelliset alariskialueet ovat kaikki olennaisia, pääosin korkean riskitason riskialueita, jotka
kuuluvat tuloksellisuustarkastuksen, finanssipolitiikan tarkastuksen ja finanssipolitiikan valvonnan piiriin. Nämä ovat kaikkien tarkastuslajien tarkastettavissa, vaikkakin osin välillisesti. Alariskialueena on, että Suomi on
pieni avotalous, joten se on edelleen herkkä kasvua hidastaville ulkoisille
shokeille, kuten kansainvälisen talouden epävarmuudet, geopoliittisen tilanteen kärjistyminen ja ääriliikkeiden lisääntyminen ja voimistuminen. Tähän parhaimmin pystyvät vastaamaan finanssipolitiikan valvonta, tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus.
1.3.2 Julkisen sektorin tulo- ja menokehityksen epäsuhta – kestävyysvaje
Riskitaso

Tarkastettavuus

Kohdentaminen

korkea

tarkastettavissa,
osin välillisesti

horisontaalisesti kaikki

Toisena pääriskialueena on julkisen sektorin tulo- ja menokehityksen epäsuhta – kestävyysvaje, jonka umpeen kurominen on entistä haasteellisempaa.
Tästä muodostuu pääriskialue, joka on riskitasoltaan korkea ja se on horisontaalisesti tarkastettavissa kaikille neljällä tarkastuslajilla, tilintarkastukselle, tuloksellisuustarkastuksella, laillisuustarkastukselle ja finanssipolitiikan
tarkastuksella. Näiden lisäksi finanssipolitiikan valvonta on keskeisin toiminto, jolle tämän pääriskialueen kattaminen kokonaisuudessaan kuuluu.
Merkittävän alariskialueen muodostavat talouskasvun hitaus, väestön
ikääntyminen ja julkisen sektorin muuta taloutta nopeampi kustannusten
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kasvu, minkä johdosta julkisten menojen osuus BKT:stä kasvaa kestämättömäksi. Alariskialueena on myös, että sosiaali- ja terveydenhoitomenojen
sopeuttamisen ja kuntien velvoitteiden karsimista ei kyetä tekemään. Nämä
alariskit ovat kaikki olennaisia, korkean riskitason riskejä, jotka horisontaalisesti tarkastettavissa VTV:n kaikkien tarkastuslajien toimesta.
1.3.3 Julkisen sektorin kokonaisuuden hallinta on vaikeutunut
Riskitaso

Tarkastettavuus

Kohdentaminen

korkea

tarkastettavissa

horisontaalisesti kaikki

Kolmantena pääriskialueena on se, että julkisen sektorin kokonaisuuden hallinta on vaikeutunut, johon linkkiytyy myös muihin olennaisiin pääriski- ja
alariskialueisiin. Alariskeinä nähdään nopeasti muuttuvan kansainvälisen
sääntelyn vaikutus kansalliseen päätöksentekoon sekä se, että kuntatalouden makro-ohjauksessa ei onnistuta huolehtimaan infrastruktuurirakenteen toimivuudesta eikä infrastruktuuriomaisuuden kunnosta.
Erityisesti tarkastettavuusanalyysissa nousi esille kansainväliseen sääntelyyn liittyvä alariskialue koskien sitä, että Suomen etu ei tule huomioitua
uuden sääntelyn kansallisessa implementoinnissa. On otettava huomioon,
että EU on saanut lisää toimivaltaa myös julkisen talouden hallinnassa, kun
EU:n yhteyteen on luotu yhteisiä kriisinhallintamekanismeja ja julkisen talouden EMU-kriteerien noudattamisen ennakollista ja jälkikäteistä valvontaa on tiukennettu. Lähtökohtana on, että tämä alariskialue voidaan kattaa
tarkastusviraston tarkastuslajeilla ja erityisesti finanssipolitiikan valvonta
voi kiinnittää tähän riskialueeseen huomiota.
Kuntatalouden makro-ohjauksen alariskeihin sopivat kaikista parhaiten
tuloksellisuustarkastus, finanssipolitiikan tarkastus ja finanssipolitiikan valvonta. Lisäksi infrastruktuuriin liitännäisissä alariskialueissa arvioitiin tarkastettavuuden osalta, että ne ovat tarkastettavissa ja niihin voidaan vastata
osin horisontaalisesti sekä erityisesti tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen keinoin ja menetelmin. Kansantalouden tasolla sähköisen viestinnän välineiden kehittyminen ja tiedon digitalisoituminen on
merkinnyt sitä, että tietointensiivisten alojen osuus kansantaloudesta kasvaa.
Nämä kaikki riskialueet ovat korkean riskitason omaavia, tarkastettavissa olevia riskialueita, johon koko VTV:n tarkastus- ja valvontatoiminnot
voivat vastata horisontaalisesti eri näkökulmien kautta.
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1.4 Valtiontalouden riskit
Kansantalouden kehitys vaikuttaa olennaisesti valtion verotulojen kertymään. Valtion tulopohjan pienentyessä ja valtiontalouden suhteellisen osuuden BKT:sta kasvaessa valtion toiminnan tuloksellisuuteen kohdistuu yhä
suurempia paineita. Valtiontalouteen liittyvät pääriskialueet ovat:

4.
5.
6.
7.

Valtion tulopohjan ja tulonkantokyvyn ylläpidossa ei onnistuta
Siirtomenojen tason sopeuttamisessa ja ohjaamisessa oikeisiin/
tarkoituksenmukaisiin kohteisiin ei onnistuta
Hallinnon rakenteissa ja niiden uudistamisessa ei saavuteta
tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteita
Lainsäädännön vaikuttavuus tavoitteissaan heikkenee

Valtion tulopohjaan voidaan vaikuttaa veropolitiikalla. Veropolitiikassa on haettava tasapainoa verojärjestelmän selkeyden, taloudellisen kasvun
edellytyksiin ja yhteiskunnalliseen ohjaukseen kohdistuvien kannustimien
luomisen sekä oikeudenmukaisuusnäkökohtien välille. Verojärjestelmän
toimimattomuus voi osaltaan johtaa riittämättömään verotulokertymään.
Valtion ja kuntien tuloissa liikkumavaraa rajoittaa ja toteutunut verotuksen
kiristyminen ja kokonaisveroasteen nousu. Veropohja voi myös pienentyä,
kun yhä suurempi osa työllisistä on matalan tuottavuuden työssä. Talouden
rakennemuutos ja digitalisoituminen voivat muuttaa eri verojen vaikutusta.
Julkinen hallinto ei nykyisellään kykene kunnolla vastaamaan kaikkiin
säädettyihin palvelutarpeisiin. Siirtomenot muodostavat valtion talousarvion menoista vajaa 70 prosenttia. Valtion siirtomenojen tason sopeuttaminen tuloja vastaavaksi ja ohjaaminen muuttuneissa olosuhteissa oikeisiin ja
tarkoituksenmukaisiin kohteisiin on tärkeä tehtävä. Siirtomenojen luonteen
vuoksi erilaiset laillisuuden ja asianmukaisuuden sekä epätarkoituksenmukaisen käytön riskit ovat niissä suurempia kuin valtion toimintamenoissa.
Ohjaus- ja valvontajärjestelmät ovat siirtomenojen kohdalla muuta toimintaa heikommat ja riskinä on myös, että siirtomenojen hallinnoinnin sisäisessä valvonnassa on puutteita. Siirtomenojen vaikuttavuuden ja tehokkuuden
arvioiminen on tarpeellista, jotta siirtomenot eivät ylläpitäisi vanhentuneita rakenteita eivätkä siirtomenot olisi rahoituskykyyn nähden liian korkeita. Yritystukiin kohdistuvien toimenpiteiden mittakaavaa rajoittaa perusteltu tarve ylläpitää korkeaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan
(TKI) tasoa. Riskinä TKI-toiminnassa on kuitenkin se, että se ei pysty toteuttamaan verotuloja tuottavaa liiketoimintaa ja palkkatyötä.
Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteiden saavuttaminen hallinnon toiminnassa ja uudistuksissa tulee korostumaan. Tehtäviltään ja vastuiltaan
tarkasti rajatussa hallinnossa riskinä on yhteisen tahtotilan toteuttaminen
ja aito yhteistyö. Näkökulmasidonnaisuuden ongelmat näkyvät valmistelun
sektoroitumisena, korkeina hallinnonalarajoina, resurssien epätarkoituksenmukaisena kohdentumisena, asiakaslähtöisten prosessien rakentamisen

Verojärjestelmän toimimattomuus
voi johtaa riittämättömään
verotulokertymään

Julkinen hallinto ei nykyisellään
kykene vastaamaan kaikkiin
säädettyihin palvelutarpeisiin

Riskinä on, että
kyberturvallisuuden ja
tietoruvallisuuden riskien
realisoituminen aiheuttaa
kustannuksia
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vaikeutena ja hankaluutena ratkaista monimutkaisia ongelmia. Organisaatiorakenteet ovat tärkeä tuloksellisuuden edellytystekijä ja julkishallinnon
organisaatiorakenteita onkin jo uudistettu paljon. Vaikka hallinnon rakenneuudistuksia tarvitaan, on samalla huomioitava, että jatkuvat ja toistuvat
uudistukset kehittämispanostuksineen voivat olla myös riski hallinnon tehtävien hoidolle, varsinkin jos vanhat rakenteet jäävät elämään uuden rinnalle
pitkäksi aikaa. Digitaaliteknologia on hallinnon uudistumisen ja vaikuttavuuden, mutta myös taloudellisuuden ja tuottavuuden keskeinen mahdollistaja. Samanaikaisesti riskinä on, että kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden riskien realisoituminen aiheuttaa kustannuksia.
Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä tarvitsee tuekseen hyvän hallinnon. Hyvän hallinto mahdollistaa luottamuksen valtion taloudenhoitoon
ja siihen, että päätöksenteko tapahtuu oikeiden ja riittävien tietojen mukaisesti ja asianmukaisella tavalla. Päätöksenteon tulisi olla strategista, ja poliittista ohjausta onkin pyritty vahvistamaan. Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmän riskinä on, että poliittisen päätöksenteon ja hallinnollisen
valmistelun roolit sekoittuvat. Lisäksi riskeinä ovat, pystytäänkö toimeenpanokykyä vahvistamaan sekä takaamaan resurssien riittävän joustava käyttö.
Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmän tärkein päätösmuoto on
eduskunnalle annettu hallituksen esitys. Lainvalmistelun laadulla on suuri
merkitys valtion taloudenhoidon tuloksellisuudelle ja eduskunnan päätöksenteon tietoperustalle. Lainsäädännön laadussa sekä lainvalmistelun johtamisessa ja avoimuudessa on vielä parannettavaa. Riskianalyysissa sääntelyriskiksi arvioitiin, että lakien vaikutusten etukäteinen arviointi on rajallista,
eikä laajoistakaan lainsäädäntömuutoksista aina tehdä jälkikäteistä arviointia. Johtamisessa huomiota tulisi kiinnittää nykyistä enemmän jo olemassa olevan lainsäädännön toimivuuteen sen sijaan, että huomio olisi uuden
lainsäädännön laadinnassa.
Lainsäädännön määrä on kasvanut ja yhä merkittävämpi osa lainsäädännöstä tulee EU:sta tai kansainvälisistä yhteisöistä. Tähän liittyy riskinä, että Suomen mahdollisuus vaikuttaa sääntelyn sisältöön ja tavoitteisiin on pääosin välillinen. Oikeusjärjestelmän pirstaleisuus on lisääntynyt,
jolloin lainsäädännön ymmärtäminen, arviointi ja muuttaminen vaikeutuvat. Sääntelyyn liittyvänä riskinä on, että hallinnollinen taakka voi lisääntyä kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille, vaikka tavoitteena on ollut taakan
vähentäminen.
1.4.1 Valtion tulopohjan ja tulonkantokyvyn ylläpidossa ei onnistuta
Riskitaso

Tarkastettavuus

Kohdentaminen

korkea

tarkastettavissa

erityisesti tilintarkastus, tuloksellisuustarkastus, laillisuustarkastus
sekä myös finanssipolitiikan tarkastus
ja finanssipolitiikan valvonta

Neljäntenä pääriskialueena on se, että valtion tulopohjan ja tulonkantokyvyn ylläpidossa ei onnistuta. Tähän riskitasoltaan korkeaan pääriskiin pystyvät tarttumaan tarkastustoiminnallaan erityisesti tilintarkastus, tuloksellisuustarkastus, laillisuustarkastus sekä näiden lisäksi myös joltain osin
finanssipolitiikan tarkastus ja finanssipolitiikan valvonta.
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Suomen mahdollisuus vaikuttaa
EU-sääntelyn sisältöön ja
tavoitteisiin on pääosin välillinen

Alariskialueista tarkastettavuusanalyysissa arvioitiin kaikki tarkastettaviksi. Korkean riskitason alariskialueena nähdään se, että veropohja pienenee kun yhä suurempi osa työllisistä on matalan tuottavuuden työssä. Korkean riskitason alariskialue on myös se että TKI-toiminto ei pysty tuottamaan
verotuloja kerryttävää liiketoimintaa ja palkkatyötä.
Sitä vastoin alariskialueet, jotka liittyvät verojärjestelmän toimimattomuuteen ja valtion yhtiöomaisuudesta saataviin osinko- ja muiden tulojen
heikkenemiseen sekä siihen, että niistä saatavia tuloja ei pystytä käyttämään
kasvuun ja kustannusvaikuttavuutta parantaviin investointeihin, on arvioitu tarkastettavissa olevaksi, mutta riskisyydeltään keskitason riskeiksi.
1.4.2 Siirtomenojen tason sopeuttamisessa ja ohjaamisessa oikeisiin/
tarkoituksenmukaisiin kohteisiin ei onnistuta
Riskitaso

Tarkastettavuus

Kohdentaminen

korkea

tarkastettavissa

erityisesti tilintarkastus, tuloksellisuustarkastus, laillisuustarkastus
sekä myös finanssipolitiikan tarkastus
ja osin finanssipolitiikan valvonta

Viides pääriskialue on se, että siirtomenojen tason sopeuttamisessa ja ohjaamisessa oikeisiin/ tarkoituksenmukaisiin kohteisiin ei onnistuta. Julkinen hallinto ei nykyisellään kykene kunnolla vastaamaan kaikkiin säädettyihin palvelutarpeisiin. Valtion siirtomenojen tason sopeuttaminen tuloja
vastaavaksi ja ohjaaminen muuttuneissa oloissa tarkoituksenmukaisiin ja
oikeisiin kohteisiin on tärkeä tehtävä. Tarkastettavuusanalyysin kautta havaittiin, että tähän korkean riskin alueeseen liittyy keskeisenä alariskialueena se, että siirtomenot ovat rahoituskykyyn nähden liian korkeat tai ne edelleen ylläpitävät vanhentuneita rakenteita. Kummatkin ovat tarkastettavissa
erityisesti tuloksellisuustarkastuksen, finanssipolitiikan tarkastuksen, kuten myös finanssipolitiikan valvonnan keinoin ja menetelmin.
Lisäksi siirtomenoihin liittyy useampia riskinäkökulmia, jotka voidaan
myös tarkastaa tilintarkastuksen ja laillisuudentarkastuksen kautta. Tällaisia korkean riskitason alariskialueita ovat muun muassa laillisuuden, asianmukaisuuden ja epätarkoituksen mukaisen käytön riskit siirtomenoissa,
siirtomenojen hallinnoinnin puutteet sisäisessä valvonnassa sekä se, että
valitut yritystukimuodot ovat tehottomia, sääntöjenvastaisia eivätkä vastaa globaalitalouden haasteisiin.
1.4.3 Hallinnon rakenteissa ja niiden uudistamisessa ei saavuteta
tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteita
Riskitaso

Tarkastettavuus

Kohdentaminen

korkea

tarkastettavissa

kaikki tarkastuslajit

Tarkastettavuusanalyysissa arvioitiin kuudentena pääriskialueena sitä, että hallinnon rakenteissa ja niiden uudistamisessa ei saavuteta tuottavuusja taloudellisuustavoitteita. Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteiden saa15

vuttaminen hallinnon toiminnassa ja uudistuksissa korostuu. Hallinnon
rakennemuutoksen epäonnistuminen on yksi alariskeistä. Tässä hallinnon
rakenteiden näkökulmasta riskinä on muun muassa se, että jatkuvat ja toistuvat uudistukset kehittämispanostuksineen ovat rasite hallinnon tehtävien
hoidolle. Tämä on korkean riskitason riski, johon VTV:ssa voidaan vastata
tuloksellisuustarkastuksen keinoin ja välillisesti myös tilintarkastuksen ja
laillisuustarkastuksen näkökulmilla.
Julkisen hallinnon strategisten ICT-suunnitelmien puuttuminen voidaan nähdä alariskinä, joka pitää sisällään merkittävät, korkeat riskitasot
varsinkin, jos kyber- ja tietoturvallisuusriskit realisoituvat ja aiheuttavat
tätä kautta lisää kustannuksia. Myös valtiolla ja erityisesti turvallisuusviranomaisilla sähköisen asioinnin ja digitaalisen tiedon turvallisuus on tällä
hetkellä merkittävä asia. Riskien tarkastettavuuden perusteella tilintarkastus, tuloksellisuustarkastus ja laillisuustarkastus voivat kohdentaa toimintaansa ja tarkastaa näitä riskialueita.
Näkökulmasidonnaisen ja sektoroituneen hallinnon riskejä korkealla riskitasolla ovat muun muassa se, että resurssit kohdentuvat epätarkoituksenmukaisesti. Valtioneuvoston päätöksenteon arvioinneissa haasteiksi on nähty
erityisesti strategisen näkemyksen muodostaminen sekä resurssien joustava
käyttö. Nämä alariskialueet sijoittuvat suurimmaksi osaksi tilintarkastuksen
ja tuloksellisuustarkastuksen toimialueeseen. Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmän toimintaan liittyviä olennaisia alariskejä ovat esimerkiksi
se, että valtioneuvosto ei pysty muodostamaan ohjauspolitiikkaa ja uudistamaan käytäntöjään. Tähän liittyy myös alariskialueena se, että poliittisen
päätöksenteon ja hallinnollisen valmistelun roolit sekoittuvat. Tämänkaltaisiin riskialueisiin pystyy parhaiten vastaamaan tuloksellisuustarkastus.
1.4.4 Lainsäädännön vaikuttavuus tavoitteissaan heikkenee
Riskitaso

Tarkastettavuus

Kohdentaminen

korkea

tarkastettavissa

erityisesti tilintarkastus, tuloksellisuustarkastus, laillisuustarkastus
sekä myös finanssipolitiikan tarkastus

Seitsemäntenä pääriskialueena käsiteltiin sitä, että lainsäädännön vaikuttavuus tavoitteissaan heikkenee. Tässä riskinäkökulma suuntautuu sääntelyn määrän kasvamiseen ja siihen, että ennakollista ja jälkikäteistä arviointia on varaa parantaa. Sääntelyyn liittyvänä korkeatasoisena alariskialueena
nähdään se, että EU:n vaikutus Suomen kansalliseen lainsäädäntöön on erittäin suuri, jolloin Suomen mahdollisuus vaikuttaa sääntelyn tavoitteisiin ja
sisältöön jää välilliseksi.
Sekä pääriskialueet että kaikki alariskialueet ovat sääntelyriskien osalta
korkeita sekä riskialueet ovat tarkastettavissa. Näiden riskialueiden kautta tarkastukset kohdentuvat pääosaltaan tilintarkastuksen, tuloksellisuustarkastuksen ja laillisuustarkastuksen piiriin.
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1.5 Valtion taloudenhoidon riskit
Valtiontalouden sopeuttamistoimet ja tuloksellisuusvaatimukset näkyvät
valtion taloudenhoidossa. Vaikeassa taloustilanteessa vaatimukset valtion
taloudenhoidon läpinäkyvyydelle, päätöksenteolle sekä olennaisen tiedon
tuottamiselle kasvavat. Valtion taloudenhoitoon liittyvät pääriskialueet ovat:

8.

Talousarvion vastaisten menettelyiden riskit ja laillisuusriskit
lisääntyvät
9. Konsernipalveluratkaisut ja riippuvuus ICT:stä aiheuttavat uudenlaisia riskejä
10. Taloudenhoidosta puuttuu kokonaisuuden näkökulma
11. Ohjaus- ja johtamisjärjestelmät eivät kehity.

Heikossa taloudellisessa tilanteessa riskit asianmukaisten budjetointimenettelyiden noudattamiselle korostuvat sekä talousjohtamisessa että -hallinnossa. Keskeisimpiä riskejä ovat talousarvion ja sitä koskevien säännösten
vastaiset menettelyt. Valtion toimintarakenteiden ja -prosessien muutokset
ovat myös riski talousarvion laadinnan säädöstenmukaisuudelle. Talousarvion noudattamiseen liittyvänä riskinä on uudistusten nopea valmistelu, tarkoitushakuisuuden korostaminen ja toimenpiteiden pirstaleisuus. Lisäksi
valtiontalouden sopeuttamistoimet vaikuttavat kielteisesti asianmukaisten
budjetointimenettelyiden noudattamiseen, kun suurin huomio kohdistuu
nopeisiin, lyhyen aikavälin tuottavuustoimiin.
Taloudenpidon prosessiin osallistuu aiempaa useampia toimijoita, mikä aiheuttaa haasteen sisäisen valvonnan näkökulmasta, kun toimintaketjut
pitenevät ja kokonaisuuden hallinta monimutkaistuu. Palvelukeskusratkaisut ja keskitetyt tietojärjestelmäratkaisut ovat suuri muutos, joka asettaa uusia vaatimuksia sisäiselle valvonnalle. Valtaosin kaikki hallinnon käsittelemä tieto on sähköisessä muodossa, mikä on lisännyt hallinnon riippuvuutta
ICT:stä. Riippuvuus ICT:stä lisää osaamisriskiä, että osaaminen ei ole siellä
missä pitäisi tai sitä ei ole riittävästi uudistuneessa toimintaympäristössä.
ICT-sidonnainen hallinto lisää myös tietoturvallisuuden ja kyberturvallisuuden riskejä. Valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä arvioidaan, että julkisen hallinnon valmiudet tietojohtamiseen ml. tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus ovat kuitenkin riittämättömät. Riskin muodostaa se,
että ICT:n ohjaus ja rahoitus ovat tällä hetkellä hajautuneet monelle eri toimijalle ja konsernikokonaisuus on edelleen epäselvä.
Hajanainen hallinnon ja talouden rakenne ja konserninäkökulman eli
yhteisen näkökulman ja kokonaisuuden johtamisen puuttuminen sekä toimintamallien siiloutuminen ja siihen liittyvä osaoptimointi vaikeuttavat
merkittävästi kokonaisuuden hallintaa. Valtion konsernitaseen ja talouden
kokonaistarkastelun puute heikentävät eduskunnan budjettivaltaa. Tämä
hankaloittaa myös valtion infra- ja muun omaisuuden hoitamista ja kehittämistä. Myös kansainvälistyvät järjestelyt saattavat olennaisesti heikentää
eduskunnan budjettivaltaa ja kansalaisten luottamusta valtion taloudenhoitoon silloin, kun budjettivallan kokonaisuuden näkökulmaa ei aktiivisesti
oteta huomioon kansallisessa toimeenpanossa. Toiminnallisesta tehokkuu-

Keskeisimpiä riskejä ovat
talousarvion vastaiset menettelyt

Kokonaisuuden hallintaa
vaikeuttavat hajanainen
hallinnon ja talouden rakenne,
konserninäkökulman puuttuminen
sekä toimintamallien siiloutuminen

17

desta esitettävien oikeiden ja riittävien tietojen osalta tilanne on mennyt viime vuosina parempaan suuntaan. Ohjaus- ja johtamisjärjestelmien kehittymisen riskinä on, että taloudellisuus- ja tuottavuustietoja hyödynnetään
kuitenkin vielä rajatusti valtionhallinnon johtamisessa ja ohjaamisessa.
1.5.1 Talousarvion vastaisten menettelyiden riskit ja laillisuusriskit 		
lisääntyvät
Riskitaso
korkea

Tarkastettavuus
tarkastettavissa

Kohdentaminen
erityisesti tilintarkastus, laillisuustarkastus, myös tuloksellisuustarkastus

Kahdeksantena pääriskialueena ovat talousarvion vastaisten menettelyiden
riskit ja laillisuusriskien lisääntyminen. Tämä riskialue arvioitiin riskitasoltaan korkeaksi, ja se kuuluu välittömästi tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen toimintaan. Näiden tarkastuslajien lisäksi tuloksellisuustarkastuksen menetelmin ja keinoin voidaan tarttua tämän riskialueen pääriskiin
ja alariskeihin.
Talousarvion noudattamiseen kuuluva alariskialue on, että talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaiset menettelyt taloushallinnossa lisääntyvät. Tähän vaikuttanevat rahoitustilanteen tiukkeneminen
ja osaamisen heikkeneminen siten, että talousarviota ei noudateta. Toinen
olennainen alariskialue on se, että valtiontalouden sopeuttamistoimet vaikuttavat kielteisesti asianmukaisten budjetointimenettelyiden noudattamiseen, mikä johtuu toimenpiteiden ja huomion kohdentumisesta nopeisiin
ja lyhyen aikavälin tuottavuustoimiin. Molemmat olennaiset alariskialueet
omaavat korkean riskitason sekä ovat tarkastettavissa tilintarkastuksella ja
laillisuustarkastuksella. Jälkimmäiseen voivat vastata tarkastuksellisesti
myös tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus.
1.5.2 Konsernipalveluratkaisut ja riippuvuus ICT:stä aiheuttavat 		
uudenlaisia riskejä
Riskitaso
korkea

Tarkastettavuus
tarkastettavissa

Kohdentaminen
pääasiallisesti tilintarkastus, tuloksellisuustarkastus, laillisuustarkastus

Yhdeksäntenä pääriskialueena käsiteltiin tarkastettavuusanalyysissa kon
sernipalveluratkaisuista ja ICT-riippuvuudesta aiheutuvia uudenlaisia riskejä. Tämän riskialueen analysoitiin olevan riskitasoltaan korkea ja se kuuluu
pääasiallisesti tilintarkastuksen, tuloksellisuustarkastuksen ja laillisuustarkastuksen kenttään.
Tämän pääriskialueen osalta huomioitiin eritasoisia alariskialueita, joista
selkeimmin kaksi arvioitiin kuuluvan korkeaan riskitasoon. Keskitettyihin
konsernipalveluratkaisuihin, kuten Palkeisiin siirtyminen voi johtaa monimutkaisiin hallintoketjuihin, vastuunjaon epäselvyyteen sekä tiedonkulun
ongelmiin. Myös riippuvuus ICT:stä lisää osaamisriskejä sekä tietoturvallisuus- ja kyberturvallisuusriskejä. Näiden kahden alariskialueen osalta to18

dettiin, että molemmat ovat tarkastettavissa kolmen tarkastuslajin eli tilintarkastuksen, tuloksellisuustarkastuksen ja laillisuustarkastuksen kautta.
1.5.3 Taloudenhoidosta puuttuu kokonaisuuden näkökulma
Riskitaso
korkea

Tarkastettavuus
tarkastettavissa

Kohdentaminen
horisontaalisesti kaikki tarkastuslajit,
erityisesti tilintarkastus, tuloksellisuustarkastus, laillisuustarkastus
sekä myös finanssipolitiikan tarkastus
ja finanssipolitiikan valvonta

Kymmenes pääriskialue keskittyy siihen, että taloudenhoidosta puuttuu
kokonaisuuden näkökulma. Tämä sisältää neljä olennaista alariskialuetta:
1. valtiokonsernin taseen ja talouden kokonaistarkastelun puutteet rajoittavat merkittävästi eduskunnan budjettivaltaa, 2. valtion konsernitaseen puuttumisen lisäksi kokonaiskuvan puute heikentää valtion infraomaisuuden ja
muun omaisuuden hoitamista ja kehittämistä, 3. kokonaisuuden hallintaa
vaikeuttavat hajanainen valtion- ja julkishallinnon rakenne sekä konserninäkökulman puuttuminen ja 4. päätöksenteon tietoperusta ei tue tietoisuutta päätöksistä tulevista kustannuksista tai säästöistä.
Kaikkia alariskialueita on mahdollista tarkastaa horisontaalisesti kaikilla tarkastuslajeilla ja niihin voidaan viimeistä lukuun ottamatta vastata
myös finanssipolitiikan valvonnan tarjoamin mahdollisuuksin. Sekä pääriskialue että alariskialueet ovat kaikki arvioitu tarkastettaviksi sekä korkean riskisyyden riskeiksi tarkastettavuusanalyysin kautta.
1.5.4 Ohjaus- ja johtamisjärjestelmät eivät kehity
Riskitaso
keskitaso

Tarkastettavuus
tarkastettavissa

Kohdentaminen
erityisesti tilintarkastus, tuloksellisuustarkastus, laillisuustarkastus ja
myös finanssipolitiikan tarkastus

Tarkastettavuusanalyysissa käsiteltiin 11:tenä pääriskialueena sitä, että ohjaus- ja valvontajärjestelmät eivät kehity. Samalla arvioitiin, että tämä pääriskialue on olennainen ja että se on keskitason pääriskialue. Se, että tuloksellisuustietoja ei hyödynnetä johtamisessa ja ohjaamisessa, analysoitiin
korkean riskitason alariskialueeksi. Muut alariskialueet, kuten kansainvälisiin järjestelyihin ja EPSASiin (European Public Sector Accounting Standards) liittyvät riskit sekä riski siitä, että uudistusten nopea valmistelu,
tarkoitushakuisuuden korostuminen ja toimenpiteiden pirstaleisuus rapauttavat hyvää hallintoa ja heikentävät kokonaisuuden toimivuutta, arvioitiin riskisyydeltään keskitasolle.
Näihin riskialueisiin voidaan VTV:ssa vastata horisontaalisesti kaikilla
tarkastuslajeilla ja asiantuntijatoiminnalla. Lisäksi finanssipolitiikan valvonnan keinoin on mahdollista tarttua viimeisimpänä mainittuun alariskialueeseen.
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2

Kansantalouden riskit

Tässä luvussa tarkastellaan Suomen kansantalouden kehitykseen vaikuttavia muutostrendejä ja ilmiöitä, jotka kansantalouden näkökulmasta ovat
merkittäviä riskejä julkiselle taloudelle ja sen osana valtiontaloudelle. Kansantalouden kehityskulut vaikuttavat valtiontalouteen merkittävällä tavalla.
Esimerkiksi bruttokansantuotteen kasvun hitaus johtaa verotulojen kasvun
hitauteen, mikä vaikeuttaa hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämistä.

2.1 Talouskasvun edellytykset heikkenevät
Suomen talouskasvu on ollut vuonna 2008 alkaneen USA:n finanssikriisin
ja sitä seuranneen euroalueen velkakriisin jälkeen erittäin hidasta. Muutos
edeltävän kahden vuosikymmenen aikana vallinneeseen talouskasvuun on
ollut huomattava: vuosina 1990–2008 bruttokansantuotteen kasvuaste oli
keskimäärin 2,6 % vuodessa, kun finanssikriisin jälkeen kasvu on ollut -0,9 %.
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Kuvio 1: Bruttokansantuotteen kehitys neljännesvuosittain ja BKT:n trendi laskettuna
vuosille 1990–2008.

Kuviossa 1 on esitetty hidastuneen kasvun vaikutus bruttokansantuotteen
tasoon. Jos vuosina 1990–2008 vallinnut trendinmukainen kasvu olisi jatkunut, vuoden 2014 lopulla BKT olisi noin 20 % nykyistä korkeammalla tasolla. Näin ollen Suomen kansantalouden viime vuosien suurimmaksi ongelmaksi voidaan nimetä talouskasvun hidastuminen. Myös julkisen talouden
heikko tilanne johtuu suurelta osin BKT:n heikosta kehityksestä: toteutunut
verotulo on poikennut ennakoidusta. Esimerkiksi vuonna 2013 alhaisempi
kansantuote tuotti valtiontalouteen noin 7 miljardia euroa vähemmän verotuloja. Erotus koko julkisen talouden tasolla on vielä tätäkin suurempi,
sillä valtiontalous on kooltaan noin puolet Suomen julkisesta taloudesta.

Suomen kansantalouden
suurin ongelma on
talouskasvun hidastuminen
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Potentiaalisen tuotannon kasvu voi olla pysyvästi hidastunut
Pitkän aikavälin BKT:n kehitystä voidaan hahmottaa potentiaalisen tuotannon avulla. Potentiaalisella tuotannolla tarkoitetaan tuotannon tasoa tilanteessa, jossa talous ei ole nousu- eikä laskusuhdanteessa. Näin voidaan
erottaa, mikä osuus BKT:n muutoksista johtuu talouden lyhytaikaisista suhdanteista ja mikä osuus pidemmän aikavälin muutoksista.
Heti finanssikriisin jälkeen kriisiä pidettiin yleisesti ohimenevänä laskusuhdanteena: potentiaalisen tuotannon taso pysyisi muuttumattomana,
kriisin jälkeen BKT:n kasvu kiihtyisi taas ja BKT saavuttaisi pian potentiaalisen tuotannon tason. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.
Potentiaalisen tuotannon kasvu johtuu joko työvoimapanoksen, pääoman tai kokonaistuottavuuden kasvusta (kuvio 2). VTV:n laskelmien mukaan vuodesta 2000 vuoteen 2012 väestön ikääntymisestä johtuva työpanoksen kasvun hidastuminen on laskenut potentiaalisen tuotannon
kasvuastetta noin 0,7 prosenttiyksikköä, kun taas kokonaistuottavuuden lasku on vähentänyt potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtia 2,3 prosenttiyksikköä. Kokonaistuottavuuden kehitys onkin keskeinen potentiaaliseen tuotantoon vaikuttava elementti. 1

Potentiaalisen tuotannon kasvu
johtuu työvoimapanoksen,
pääoman tai kokonaistuottavuuden
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Lähde: VTV:n laskelmat.
Kuvio 2: Potentiaalisen tuotannon kasvu ja sen osatekijät.

Väestön ikääntymisen seurauksena työikäinen väestö ja siten työvoima
alkaa supistua. Jotta potentiaalinen tuotanto kasvaisi, työvoimapanoksen
supistuminen tulee korvata muiden panosten aiempaa nopeammalla kasvulla. Potentiaalisen tuotannon kehitys Suomessa on ollut erityisesti kokonaistuottavuuden kehityksen varassa. Näin ollen potentiaalisen tuotannon
kasvun hidastumisessa työvoimapanoksen supistumista huomattavasti suurempi merkitys on kokonaistuottavuuden hitaalla kasvulla. Päätöksenteon
kannalta ongelmallista on se, että kokonaistuottavuuden kasvuun voidaan
talouspolitiikalla vaikuttaa vain rajallisesti.
Finanssikriisin vaikutuksia ei varmuudella tiedetä. Vielä on liian aikaista sanoa onko kokonaistuottavuuden kehityksessä tapahtunut pysyvä muutos tai kuinka pitkäaikaisesta hidastumisesta on kyse. Kysymys voi olla myös
pitkittyneestä suhdanteesta. On kuitenkin huomattava, että mikäli koko-
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Jotta potentiaalinen tuotanto
kasvaisi, työvoimapanoksen
supistuminen tulee korvata
muiden panosten nopealla kasvulla

naistuottavuuden ja siten potentiaalisen tuotannon kasvu on pysyvästi hidastunut, se muodostaa merkittävän riskin hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiselle.
Potentiaalisen tuotannon kasvun pitkäaikaisesta hidastumisesta
•

aiheutuva riski:

Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen vaikeutuu, kun bruttokansantuotteen kasvu
ja siten julkisen talouden tulot jäävät aikaisempaa alhaisemmiksi.

Talouden rakennemuutos ja työmarkkinoiden polarisoituminen
johtavat työpaikkojen katoamiseen
Toimialarakenteen muutoksen seurauksena joiltakin aloilta katoaa työpaikkoja ja toisille aloille, erityisesti palveluihin, syntyy uusia. Pajarisen ja Rouvisen (2014) mukaan teknologisen kehityksen myötä jopa kolmannes Suomen
työpaikoista uhkaa kadota2. Osuus on suuri, vaikkakin pienempi kuin Yhdysvaltojen vastaava (47 %). Eniten uhattuina ovat matalapalkkaiset ja teollisen tuotannon työpaikat, kun taas palvelualan työpaikat ovat turvatumpia3.
Korkea-asteen ja matalan koulutusasteen työpaikat ovat toistensa substituutteja. Teknologian kehitys vaikuttaa näin ollen korkean ja matalan osaamisen työllisyyteen eri tavoin: teknologiasta riippuen se korvaa joko matalan osaamisen työtä tai korkean osaamisen työtä. Tämä ei kuitenkaan selitä
viime vuosikymmenina länsimaissa havaittua kehitystä, jossa työpaikojen
jakauma on U:n muotoinen. Tämä tarkoittaa sitä, että työpaikkoja syntyy
paljon sekä matalan osaamisen ja palkkatason että korkean osaamisen ja
palkkatason aloille.
Teknologian kehityksen myötä työpaikkoja katoaa erityisesti teollisuudesta, maataloudesta sekä toimihenkilötasolta kuten kirjanpitäjät ja pankkivirkailijat. Teknologisen kehityksen lisäksi kehitykseen vaikuttavat kuluttajien preferenssit. Henkilökohtaisten palveluiden kysyntä länsimaissa
kasvaa. Esimerkkejä ovat puutarhurit, siivous- ja kodihoitopalvelut, lastenhoito sekä kampaamo ja kauneudenhoito. Tämä tarkoittaa sitä, että matalan tuottavuuden palvelualojen työllisyys kasvaa ja korkeamman tuottavuuden teollisuustyöpaikat katoavat. Yhdysvalloissa havaittua työmarkkinoiden
kehitystä vastaavia tuloksia ovat saaneet Euroopan Unionin alueelta Goos,
Manning & Salomons (2009, 2011)4. Havaitusta kehityksestä on viitteitä myös
Suomen työmarkkinoilla, kuten Pajarinen ja Rouvinen (2014) osoittavat.5
Automaatio ja tekoäly muuttavat tuotannon rakennetta sekä alkavat syrjäyttää myös osaa perinteisestä korkeakoulutetusta työstä. Tekoälyn syvyys
ja määrä alkavat myös sivuuttaa ja ohittaa inhimillistä älyä, mikä syventää
talouden ja työn muutosta.6
Suomen elinkeinorakenne on muuttunut 2000-luvulla poikkeuksellisen
paljon: teollisuuden BKT-osuus oli vuonna 2000 noin 25 %, vuonna 2012
enää 15 %. Korvaavia teollisuudenaloja ei ole syntynyt läheskään samassa
mittakaavassa. Talouden rakennemuutoksesta seuraa työvoiman kohtaannon ongelma: yhtäältä työttömyys kasvaa ja toisaalta koetaan työvoimapulaa. Ammattien katoaminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita työttömyyden suurta nousua, vaan vapautuvat resurssit on mahdollista suunnata
toisaalle. Tämä edellyttää kuitenkin päättäjiltä viisautta erityisesti koulutus- ja työvoimapolitiikan suhteen.7

Teknologisen kehityksen myötä
jopa kolmannes Suomen
työpaikoista uhkaa kadota

Teknologisen kehityksen
lisäksi kehitykseen vaikuttavat
kuluttajien preferenssit
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Riskinä on, että Suomessa on työmarkkinoiden ulkopuolella iso joukko
ihmisiä ja verotuloja menetetään. Työmarkkinoille pääsyn ongelmana Suomessa on koulutusjärjestelmän epätasapaino: yhtäällä on ylitarjontaa koulutuspaikoista, toisaalta korkeakouluopintoihin pääsy on vaikeaa ja opinnoista valmistutaan kansainvälisessä vertailussa myöhään. Työmarkkinoiden
kysyntärakenne on muuttunut ja muuttumassa, ja ennusteen mukaan suuri osa työpaikoista on katoamassa. Riskinä on kasvava työttömyys.
Talouden rakennemuutoksesta työmarkkinolle aiheutuvia riskejä:
•

Jopa kolmannes työpaikoista voi kadota teknologisen kehityksen seurauksena.

•

Työmarkkoiden polarisoituminen johtaa työpaikkojen katoamiseen keskeltä.

•

Yhä pienempi osa väestöstä on tuottavassa, lisäarvoa muodostavassa työssä.

•

Koulutus- ja työvoimapolitiikalla ei onnistuta vastaamaan työmarkkinoiden muuttuviin osaamistarpeisiin.

Suomen kilpailukyky on heikentynyt
Suomi pärjää hyvin kansainvälisissä kilpailukykymittauksissa. Suomalaisen yhteiskunnan monet perusasiat, varsinkin yhteiskunnan vakaus, hallinnon ja talouselämän institutionaaliset puitteet sekä työvoiman osaamistaso,
ovat hyvässä kunnossa. Kilpailukykymittarit eivät kuitenkaan sellaisenaan
kerro siitä, onko kansantalous kilpailukyinen arvonmuodostuksella mitattuna. Vaikka Suomessa kilpailukykymittarit ja useat sektorikohtaiset arviot antavatkin hyviä tuloksia, kansantalouden tuotanto on kehittynyt heikosti. Tämän huomioon ottaminen on erittäin tärkeää Suomessa. Suomen
vientirakenne on edelleen yksipuolinen ja pieni määrä suuryrityksiä vastaa suuresta osasta viennistä, mikä tekee viennistä haavoittuvan. Toisaalta
ulkomailta ei ole kilpailukykyvertailumenestyksestä huolimatta saatu Suomeen investointeja.
Suomen kilpailukyvyssä tapahtunut kaksi merkittävää muutosta: ensinnäkin 2000-luvulla kustannuskilpailukyky on heikentynyt kilpailijamaita
nopeamman kustannusten kasvun myötä.8 Kotimaisella palvelusektorilla
tapahtuva kustannusten nousu siirtyy nykyisillä talouden rakenteilla aikaisempaa nopeammin ja voimakkaammin vientiteollisuuden kustannuksiin.
Toiseksi suomalaiset yritykset ovat menettäneet markkinaosuuksiaan. Erityisesti ICT-alalla on tapahtunut merkittävä notkahdus. Tämä ei ole yksin
vain kustannuskilpailukyvystä johtuvaa, vaan myös siitä, että suomalaisille tuotteille ei ole ollut kysyntää. Molempien mekanismien myötä kansantalouden kasvumahdollisuudet ovat heikentyneet.
ICT muuttaa teollisuuden ja palveluiden tuotantoa ja mahdollistaa uudenlaisen automaation lisäksi aikaisempaa kansainvälisemmät tuotannon
arvoketjut myös vaativassa, luovien sisältöjen tuottamisessa. Kokonaistuottavuuden ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että onnistutaan hyödyntämään ja pääsemään tuotannon kansainvälisiin arvoketjuihin. Ympäristömuutoksesta ja voimavarojen niukkuudesta johtuu, että resurssiniukkuuden
hallinta ja resurssituottavuus nousevat merkitykseltään yhä keskeisempään
asemaan liiketoiminnan ja julkisen hallinnon menestyksen määrittelijöinä.9
Resurssituottavuus ja resurssiniukkuuden hallinta yhdistyneenä kaikkialla
läsnä oleviin älykkäisiin teknologioihin on yritystoimintaa ja julkista hallintoa voimakkaasti muokkaava trendi.
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Kustannuskilpailukyvyn
nopea heikkeneminen ja
markkinaosuuksien menetys
ovat Suomen kilpailukyvyn
merkittävimmät muutokset

ICT mahdollistaa kansainväliset
tuotannon arvoketjut ja
uudenlaisen automaation

Suomi ei ole 2010-luvulla onnistunut ylläpitämään ja hyödyntämään aikaisempaa etumatkaansa ICT:n tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Kansantalouden riski on se, että Suomessa ei onnistuta hyödyntämään ICT- ja digitaaliteknologian mahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia ovat erityisesti
talouden toimintatapojen ja arvoketjujen uudenlainen hyödyntäminen, siirtyminen älykkäiden alustojen teknologiaan ja resurssituottavuuden parantaminen. Hyvät institutionaaliset puitteet eivät takaa sitä, että taloudellinen
tuotanto onnistuisi muuttumaan nopeasti.
Digitalisoitumisen hyödyntäminen tarjoaa kasvumahdollisuuden. Suomessa digitaalisen teknologian hyödyntäminen on onnistunut vaihtelevasti, mutta varsinkin palveluekosysteemien muodostaminen ja teknologisten ratkaisujen liittäminen niihin on ollut toistaiseksi käytännössä vaikeaa.
Kansantalouden kannalta on tärkeää, että Suomessa onnistutaan yksityisellä ja julkisella sektorilla hyödyntämään keskeisiä ICT:n tarjoamia mahdollisuuksia ja muutostrendejä. Näitä ovat:

Kansantalouden riski
on se, että Suomessa ei
onnistuta hyödyntämään
ICT- ja digitaaliteknologian
mahdollisuuksia

–– tekoälyn, robotiikan ja muun automaation syveneminen ja laajeminen uusille alueille mukaan lukien pienet nanorobotit,
–– aikaisempaa kehittyneemmät analytiikkatyökalut ja suuret tietomassat (big
data),
–– avoimen datan kehittyminen,
–– mobiili- ja virutaaliteknologian laajentuminen ja syveneminen sekä näille rakentuvat uudet digitaaliset palveluekosysteemit ja alustat (esim. pilvipalvelut),
–– älykkäiden ympäristöjen, älykkäiden alustojen ja verkkojen kehittyminen
sekä laitteiden internet sekä
–– joukkoistuminen ja sosiaalisten verkostojen tuleminen osaksi arvoketjuja
ja elämänmuotoa.

Uudenlaisten älykkäiden alustojen ja digitaalisten ympäristöjen tietoturvallisuudella ja kyberturvallisuudella sekä luotettavuudella ja tätä heikentävillä rikollisuusuhkilla on myös välillinen vaikutus mahdollisuuksien
hyödyntämiseen ja talouskasvuun. Epäluottamus digitaalisiin teknologioihin vaikeuttaa niiden hyödyntämistä ja heikentää kasvupotentiaalia. Teknologian hyödyntämistä voivat vaikeuttaa myös EU:n digitaalisiin sisämarkkinoihin kohdistuvat sääntelyratkaisut tai fragmentoitunut kansallinen
sääntely.

Epäluottamus digitaalisiin
teknologioihin vaikeuttaa
niiden hyödyntämistä ja
heikentää kasvupotentiaalia

Talouden kilpailukyvyn kannalta riskejä ovat:
•

Suomessa ei riittävästi tartuta ICT:n antamiin mahdollisuuksiin.

•

Julkinen valta ei sääntely- ja politiikkaratkaisuilla luo toimintaympäristöä ja edellytyksiä ICT-mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

•

Tuottavuus ja palkkakehitys eivät turvaa riittävää kustannus-kilpailukykyä suhteessa muihin maihin.

Yritysten toimintaedellytyksiä ei onnistuta turvaamaan
Suomalaiset yritykset toimivat ympäristössä, jota ohjaavat myös kansainväliset sopimukset sekä EU- ja kansallinen lainsäädäntö. Sääntely tukee
markkinoiden toimivuutta ja luotettavuutta, mutta se luo myös yrityksille
velvoitteita, joista ne eivät koe itse hyötyvänsä. Sääntelyllä saattaa olla vaikutuksia myös siihen, millainen mahdollisuus innovaatioiden kasvamisel25

le annetaan. Yrityksille aiheutuu lisäkustannuksia mukauttamiskustannuksista. Haasteena on yritysten hallinnollisen taakan kohtuullisena pitäminen
ja toimintaedellytysten ja toimintaympäristön ennustettavuuden turvaaminen, sillä yritykset panevat suuren painon ennustettavuudelle harkitessaan
pitkän ajan investointeja.
Globaalitalouteen liittyvä murros heijastuu suomalaisyritysten toimintaan ja menestykseen. Suomalaisyritykset ovat jo varsin vahvasti integroituneet globaalitalouteen tuotannon arvoketjujen kautta. Teollisuusyritysten
henkilöstömäärä ulkomailla on lähes 400 000, mikä on selvästi enemmän
kuin Suomessa. Monikansallisten yritysten toiminta haastaa kaiken kaikkiaan kansallisen elinkeino- ja teollisuuspolitiikan. Yritysten toimintaa ohjaa muun muassa verotus.
Aloittavat yritykset (startupit) ovat tärkeitä innovaatioiden syntymisen
ja talouden uudistumisen kannalta, vaikka niiden osuus kansantuotteesta
on vaatimaton. Suomessa startup-toiminta on vielä nuorta, ja kehitys on hidasta. Tarvitaan informoitua, ns. osaavaa rahaa eli sijoittajia, joilla on sekä
osaamista että rahaa käytössä. Uusien yritysten ja myös ulkomaisten yritysten sijoitukset Suomeen ovat hyödyllisiä talouden kasvulle, koska ne ylläpitävät kilpailua ja kannustavat innovaatioihin. Usein innovaatiot tapahtuvat
vanhojen toimipaikkojen poistuman ja uusien tulemisen kautta. Suomessa
ongelmana on, että tutkimus- ja kehittämistoiminta on varsin keskittynyttä harvalukuiseen osaan yrityksiä ja toimialoja.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat viime vuosina hieman
laskeneet: vuonna 2012 menot olivat 6,8 miljardia eli 3,5 % BKT:stä, kun
vuonna 2011 niiden BKT-osuus oli 3,8 % eli EU-maiden korkeimpia. Tutkimus ja kehittäminen hiipui nimenomaan yrityssektorilla. Yli 70 % yritysten
t&k-toiminnasta tehdään teollisuusyrityksissä. Tutkimusten mukaan t&ktukien välittömät vaikutukset ovat usein jääneet lyhyellä aikavälillä vaatimattomiksi – suurin osa vaikutuksista syntynee välillisinä. Suomen haasteena on myös vähäiseen kasvuyrittäjyyteen liittyvä osaamisen
hyödyntämisen ongelma, kun panostukset koulutukseen tuottavat testeissä hyviä oppimistuloksia, mutta eivät realisoidu innovatiiviseksi yrittäjyydeksi. Huomiota vaatii myös ulkomaisten investointien saaminen Suomeen.
Ulkomaisten investointien arvo Suomessa oli vuonna 2011 hieman yli 60
miljardia euroa eli 32 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun Euroopan unionin keskiarvo oli 42 prosenttia. Tavoitteena on, että Suomi ylittäisi EU:n
keskimääräisen tason suorien ulkomaisten investointien kannassa prosentteina suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2020 mennessä.
Yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen liittyvä riski on:
•

Yrittäjyys ja erityisesti kansainvälinen kasvuyrittäjyys ei ole riittävän kannattavaa,
eikä puitteiden luominen kasvuyrittäjyydelle onnistu.
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Startupit ovat tärkeitä
innovaatioiden syntymisen ja
talouden uudistumisen kannalta

Koulutus- ja tiedepolitiikka ei saavuta tavoitettaan olla
kansainvälisellä huipulla
Koulutus- ja tiedepolitiikalla on laajat sivistykseen ja tietoon liittyvät yhteiskunnalliset tavoitteet, jotka toteuttavat yleistä oikeutta tietoon sekä sivistyksellisiä perusoikeuksia. Samalla koulutus- ja tiedepolitiikalla on laajat vaikutukset talouskasvun edellytyksiin. Osallisuus tietoon ja sivistykseen
antaa merkitystä ja sisältöä elämälle ja siten ehkäisee syrjäytymistä ja siitä
seuraavia julkisen talouden ja yksityisen tuotannon menetyksiä. Koulutusja tiedepolitiikan tavoitteiden saavuttamisen riskit ovat merkittäviä taloudellisia kysymyksiä.
Työelämän vaatimukset muuttuvat nopeasti ja koulutusjärjestelmän
reagointikyky on rajallinen. Ihmisiltä vaaditaan yhä monipuolisempaa osaamista, joka mukautuu ja päivittyy työuran eri vaiheissa. Elinikäinen oppiminen ja työurien pidentäminen edellyttävät panostuksia aikuiskoulutukseen.
Koulutusjärjestelmän tehtävä on muun muassa taata osaavan työvoiman saatavuus. Tulevaisuuden työelämä edellyttää kykyä omien valmiuksien päivittämiseen. Koulutusjärjestelmän tulisi kehittää ihmisten niin sanottuja
geneerisiä valmiuksia, joilla tarkoitetaan ongelmanratkaisukykyä, analyyttista päättelykykyä, kriittistä ajattelua, aineistojen hallintaa, vuorovaikutusja esiintymiskykyä sekä yrittäjyystaitoja. Toistaiseksi suomalainen koulutusjärjestelmä ei ole ollut parhaimmillaan näiden valmiuksien kehittämisessä.
Oppilaitosverkko harvenee lähitulevaisuudessa edelleen. Ikäluokkien pieneneminen pysähtyy lähivuosina, mutta väestön keskittyminen suurempiin asutuskeskuksiin jatkuu. Taantuvilla alueilla koulutuspaikoista on
ylitarjontaa ja kasvukeskuksissa koulutuspaikan saanti vaikeutuu edelleen.
Vaikka alueellisesti kattava koulutusverkko vaikuttaa tehottomalta resurssinäkökulmasta, saattaa alueellisesti kattavan koulutusverkon säilyttäminen olla perusteltua syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. Koulutusverkon muutoksia ja siihen liittyviä riskejä on tarvetta tarkastella monista eri
näkökohdista.
Suomalaiset korkeakoulut ja tiedeyhteisö ovat edelleen heikosti kansainvälistyneitä, kun mittareina käytetään ulkomaalaisten opiskelijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden määrää. Sen sijaan tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa Suomi on maailman huippua 3,5 prosentin BKT-osuudellaan.
Suomessa tieteen yleistaso on hyvä, mutta huippuja on vähän. T&k-toimintaan suunnatut panostukset eivät jostakin syystä näytä tuottavan Suomessa yhtä laadukkaita ja tuottavia tuloksia kuin edistyneimmissä tiedemaissa.

Koulutusjärjestelmän tulisi
kehittää ihmisten geneerisiä
valmiuksia, mutta toistaiseksi
koulutusjärjestelmä ei ole
ollut parhaimmillaan näiden
valmiuksien kehittämisessä

Taantuvilla alueilla
koulutuspaikoista on ylitarjontaa ja
kasvukeskuksissa koulutuspaikan
saanti vaikeutuu edelleen

Koulutus- ja tiedepolitiikkaan liittyviä riskejä ovat:
•

Tulevaisuuden koulutustarpeiden ennakoinnissa ei onnistuta.

•

Oppilaitosverkko harvenee ja aluellinen eriarvoisuus lisääntyy.

•

Tieteessä ja tutkimuksessa ei saavuteta kansainvälistä huipputasoa eikä huipputason
tietoa hyödynnetä riittävän laaja-alaisesti suomalaisessa yhteiskunnassa.
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Pieni avotalous on edelleen herkkä kasvua hidastaville ulkoisille
sokeille
Suomi on pieni avotalous, joten kansainvälisen talouden epävarmuudet heijastuvat Suomen talouden kasvuun. Euroalueen julkistaloudet kamppailevat
pitkäaikaisesti mittavan julkisen velan ongelman parissa. Samanaikaisesti
koko euroalueella rakenteelliset edellytykset tuottavuuden ja potentiaalisen tuotannon kasvuun näyttävät heikoilta. Kun Suomen vienti suuntautuu
mittavasti juuri EU:hun ja euroalueelle, on tämä samalla merkittävä vientikysyntää ja Suomen talouskasvua koskeva pidemmän ajan riski.
Julkisesta velasta sekä yksittäisten luotto- ja muiden rahoituslaitosten
kaatumisesta koko rahoitusjärjestelmän vakaudelle aiheutuvaa riskiä on pystytty EU:n pankkiunionin kehittämisellä merkittävästi vähentämään. Valtiot
ovat kuitenkin edelleen rahoitusjärjestelmän vakauden ja toimivuuden viimekätisiä takaajia. Kun pankkikriisit ovat osoittautuneet säännönmukaisesti toistuvaksi ilmiöksi, kohdistuu tästä edelleen riski myös valtiontaloudelle.
Tosin nyt riskiä valtiontaloudelle suojaavat sijoittajan vastuuta toteuttava
kriisinratkaisumekanismi ja osin yhteisten rahoitusvakausjärjestelyiden antama puskuri sekä Euroopan keskuspankin toiminta10.
Myös geopoliittinen tilanne muodostaa riskin talouskehitykselle. Ukrainan kriisi on kehittynyt sodaksi vuoden 2014 aikana ja kärjistänyt Venäjän ja länsimaiden suhteita lähelle kylmän sodan aikaista tilannetta. Venäjän aikaisempaa aggressiivisempi ulkopolitiikka haastaa muutenkin länttä.
Talouspakotteiden asettaminen Venäjällä vaikuttaa Suomen talouskasvuun
kielteisesti. Pidemmällä aikavälillä Suomen talouteen vaikuttaa vielä merkittävämmin Venäjän taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen muutos.
Venäjä ei ole kiinnittynyt länsimaiden tavoin ihmisoikeuksiin ja kansainväliseen oikeuteen perustuvaan kansainväliseen yhteistyöjärjestelmään. Venäjän talouden rakenteet eivät ole monipuolistuneet eikä talous- ja oikeusjärjestelmä ole kehittynyt sääntöperusteisen järjestelmän suuntaan. Tämä
tekee Venäjän talouden heilahtevaksi ja heikentää näin pidemmän ajan kasvunäkymiä Suomessa. Venäjän agressiviisempi ulkopolitiikka lisää myös paineita lisätä puolustusmenoja.
Taloudellisia vaikutuksia tulee olemaan myös äärilikkeisiin ja varsinkin
islamin radikalisoitumiseen liittyvillä EU:n ulkoisilla ja sisäisillä matalan
intensiteetin konflikteilla, joille ominaista on myös terrorismin uhka. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden haasteet testaavat myös Euroopan unionin
poliittista toimintakykyä ja luotettavuutta kansalaisten silmissä.
Suomi on pieni avotalous

joten se on herkkä kasvua hidastaville ulkoisille sokeille.

taloudelliselle kasvulle ovat riskejä:

•

Kansainvälisen talouden epävarmuudet

•

Geopoliittisen tilanteen kärjistyminen

•

Ääriliikeiden lisääntyminen ja voimistuminen
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Suomen

Valtiot ovat rahoitusjärjestelmän
vakauden ja toimivuuden
viimekätisiä takaajia

Venäjän taloudellisen ja
yhteiskunnallisen kehityksen
muutos vaikuttaa Suomen
talouteen merkittävästi
pitkällä aikavälillä

Ympäristöriskit ja ilmastonmuutos hidastavat talouden
kasvuedellytyksiä
Ympäristöriskeillä, -uhkilla ja luonnonkatastrofeilla voi toteutuessaan olla
mittavia talousvaikutuksia. Ilmastonmuutos näyttää olevan tähänastisista
ympäristöuhkista talousvaikutuksiltaan suurin, mutta se ei suinkaan ole ainoa. Myös muihin ympäristöriskeihin, kuten öljyonnettomuuksien kaltaisiin isoihin katastrofeihin, biodiversiteetin köyhtymiseen ja siitä aiheutuviin
ekosysteemipalvelu- ja luontopääoman menetyksiin sekä ympäristöterveysriskeihin voi liittyä merkittäviä talousvaikutuksia. Ilmastonmuutoksen
hillinnässä ei YK:n kansainvälisen ilmastopaneelin raporttien mukaan ole
toistaiseksi onnistuttu, minkä vuoksi ilmastonmuutoksesta johtuvat riskit
ovat aikaisempaa mittavampia ja niiden todennäköisyys on merkittävästi
kasvamassa. Kansainvälisen energiajärjestön International Energy Agencyn 2014 arvion mukaan energiankulutuksen ennuste vastaa kansainvälisen ilmastopaneelin mukaista maapallon keskilämpötilan 3,6 °C pitkän aikavälin nousun skenaariota11.
Suomessa ei ole toistaiseksi tehty kattavaa analyysiä erilaisten ympäristö- ja terveysuhkien ja luonnonkatastrofien valtion- ja kansantaloudellisesta merkityksestä tai niihin varautumisesta. Valtiolla voidaan arvioida
kuitenkin olevan merkittäviä piileviä taloudellisia ja toiminnallisia vastuita (contingent liabilities) erilaisiin ympäristö- ja ympäristöterveyteen liittyviin riskeihin. Ilmastonmuutoksen osalta arvioita on tehty. Yleisellä tasolla arvioidaan, että mikäli ilmastonmuutokselle ei tehdä mitään, ihmiset
joutuvat sopeutumaan 5–20 prosenttia nykyistä matalampaan elintasoon12.
Ilmastonmuutokseen liittyvien talousvaikutusten avainviesti on se, että ennaltaehkäisevät toimet tulevat huomattavasti edullisemmiksi kuin sopeutuminen hallitsemattomaan ilmastonmuutokseen.
Yhdysvalloissa on arvioitu (Bloomberg ym. 2014), että ilmastonmuutos
aiheuttaa tulevina vuosikymmeninä kymmenien miljardien eurojen kustannukset. Kustannukset johtuvat erityisesti merenpinnan kohoamisesta
ja myrskytuhojen lisääntymisestä, maataloudessa ja energian kysynnässä
tapahtuvista muutoksista sekä kohonneen lämpötilan vaikutuksista työn
tuottavuuteen ja kansanterveyteen. Samantyyppisiä muutoksia voi odottaa myös Suomessa.
Kansainvälisellä tasolla on tehty työtä ympäristöriskien ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta myös tavoitteiden kannalta ristiriitaisia toimenpiteitä on havaittu. Useat valtiot tukevat fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Samaan aikaan pyritään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.13 Euroopan
unionin ilmanlaatudirektiivin (2008/50/EY) tavoite on vähentää pienhiukkasille altistumista kaupunkialueilla 20 prosentilla vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kuitenkin unionin ilmastopolitiikassa saatetaan suosia toimia, jotka lisäävät pienhiukkaspäästöjä. Ylimpien tarkastuselinten
kansainvälisen järjestön INTOSAIn ympäristöryhmä WGEA:n (Working
Group on Environmental Auditing) raportin perusteella ilmastonmuutoksen hillitsemistä ovat monissa maissa hidastaneet ristiriidat eri hallinnonalojen pyrkimysten välillä.14 Vaikka ilmastonmuutosta koskevat tavoitteet
ovat pääsääntöisesti olemassa eri maissa, niitä ei aina tueta kansallisilla strategioilla tai sektorikohtaisilla suunnitelmilla. Päästökaupan osalta Yhdysvaltojen Government Accountability Office varoittaa päästökauppamekanismeihin liittyvistä väärinkäytösriskeistä.15

Ilmastonmuutoksen hillitsemistä
ovat monissa maissa hidastaneet
ristiriidat eri hallinnonalojen
pyrkimysten välillä
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Kansainvälisiä ilmastopoliittisia sopimuksia, kuten päästörajoitteita,
suunniteltaessa on otettava huomioon mahdollinen tuotannon siirto maihin, joissa rajoitteita voidaan kiertää, jolloin kulutus voi muuttua ympäristön kannalta aikaisempaakin haitallisemmaksi. Tämä mahdollinen hiilivuoto vesittää ilmastopolitiikan maailmanlaajuiset tavoitteet. Päästörajoitteiden
kattavuus heijastuu myös Suomen energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyyn, sillä pohjoismaisella teollisuudella on etunaan suhteellisen
vähäpäästöisen energian saatavuus.16 Päästösitoumusten alueellisella kattavuudella voi siten olla merkitystä myös Suomen tuotantorakenteen muutoksen kannalta.
Globaalisti energiapolitiikassa ei ole onnistuttu energian kulutuksen, eikä myöskään fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä. Energiapolitiikka on jäämässä monissa maissa sille asetetuista tavoitteista, millä on
huomattavia kansantaloudellisia mutta myös yhteiskuntien turvallisuuteen
ja hyvinvointiin ulottuvia vaikutuksia. Toisaalta energiateknologian kehitys on tuottamassa aikaisempaan nähden aivan uudenlaisia ratkaisuja energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön: esimerkiksi aurinkoenergiasta on tulossa suuressa mittakaavassa realistinen ja kilpailukykyinen
energianlähde.17 Uuden teknologian kehittymistä tulisi tukea laaja-alaisesti lainsäädännöllä ja politiikkatoimilla. Energiasektorin tuet voivat siten jäädä nopeasti väärin suuntautuneiksi ja myös alan lainsäädäntöä olisi teknologisen kehityksen myötä tarpeen tarkastella uudelleen.
Ympäristöongelmista johtuvia taloudellisia riskejä ovat:
•

Ympäristöriskien vastaisissa toimissa ongelmana on, että politiikka on ristiriitaista –
samaan aikaan tehdään ongelmia kiihdyttäviä ja niiltä suojaavia päätöksiä.

•

Teknologian muutoksen vuoksi aikaisempi ympäristölainsäädäntö ja julkiset tuet voivat muuttua epätaloudellisiksi.
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Hiilivuoto vesittää
ilmastopolitiikan
maailmanlaajuiset tavoitteet

Uuden energiateknologian
kehittymistä tulisi tukea
lainsäädännöllä ja politiikkatoimilla

2.2 Julkisen sektorin tulo- ja
menokehityksessä on epäsuhta
– kestävyysvaje
Talouskasvun hidastumisen myötä julkisen sektorin tulokehitys uhkaa hidastua pysyvästi. Tämä tarkoittaa, että julkisen talouden kestävyysvajeen
umpeen kurominen on aikaisempaa vaikeampaa. Kestävyysvajeessa on kysymys julkisten menojen ja tulojen erotuksesta pitkällä aikavälillä. Menopuolella huomioidaan pitkälle tulevaisuuteen lasketut ja nykyhetkeen diskontatut menot. Tulopuolella laskelmissa vakiona pysyvä kokonaisveroaste
määrää tulokehityksen. Kestävyysvaje osoittaa julkisen talouden (valtio,
kunnat ja sosiaaliturvarahastot) vahvistamistarpeen, jotta vältetään hallitsematon julkisen velan kasvu.

Julkisen talouden kestävyysvajeen
kurominen umpeen on
aikaisempaa vaikeampaa

Julkisten menojen osuus BKT:sta kasvaa kestämättömästi
Taantuman myötä julkiset menot ovat kasvaneet, ja samaan aikaan julkisen
sektorin tulot ovat pienentyneet. Esimerkiksi vuodesta 2008 vuoteen 2009
julkisten menojen osuus BKT:stä kasvoi noin 7 prosenttiyksikköä. Noin
kaksi kolmasosaa muutoksesta selittyy sosiaaliturvamenojen kasvulla, sillä taantuman myötä niiden osuus BKT:sta nousi noin 4 prosenttiyksikköä.
Muita kasvaneita menoeriä olivat yleinen julkishallinto, terveydenhuolto ja
koulutus. Jos BKT:n kasvu jatkuu heikkona tai jopa negatiivisena ja samalla julkiset menot edelleen kasvavat, julkisten menojen osuus BKT:stä kasvaa kestämättömäksi.
Ikääntyminen on lisännyt julkisia menoja ja kasvattaa niitä edelleen. Suomen väestö ikääntyy nopeasti. Kun vuonna 1980 yli 65-vuotiaita oli väestöstä
keskimäärin noin 12 %, oli vuonna 2012 yli 65-vuotiaiden osuus jo 19 %. Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen mukaan vuonna 2030 väestöstä
26 % on yli 65-vuotiaita. Kuva 4 havainnollistaa ikääntymiseen liittyviä alueellisia eroja. Vuonna 2030 vanhusten osuus väestöstä on pienin suurimpien
kaupunkien ympäristössä ja suurin Itä- ja Pohjois-Suomen kunnissa. Elinvoimaisuuden suhteen Suomen kunnat tulevat polarisoitumaan ”dynaamisiin” kaupunkiseutuihin ja ”taantuvaan” maaseutuun.

Nopea ikääntyminen kasvattaa
julkisia menoja edelleen
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2011	Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä

2030	Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä

yli 30%

yli 40%

25 - 30%

35 - 40%

20 - 25%

25 - 35%

15 - 20%

20 - 25%

alle 15 %

alle 20 %

Kuvio 3: Yli 65-vuotiaiden osuus koko väestöstä kunnittain, 2011 ja 2030

Eläketurvakeskuksen mukaan lakisääteiset kokonaiseläkemenot olivat
vuonna 2012 runsaat 13 prosenttia BKT:sta. Ennusteen mukaan eläkemenot jatkavat kasvuaan ja nousevat korkeimmilleen vuonna 2030, jolloin eläkemenojen osuus BKT:sta on noin 15 prosenttia. Tämän jälkeen osuus vakiintuu ennusteen mukaan vajaaseen 14 prosenttiin18. Eläkemenojen kasvun
keskeisenä tekijänä on vanhuuseläkemenojen kasvu.
Terveydenhuoltomenot ovat kasvaneet ja kasvavat edelleen väestön
ikääntyessä. Julkisten terveydenhuoltomenojen osuus BKT:sta nousi vuosina 1980–2013 noin viidestä prosentista noin seitsemään.19 Myös sosiaalipalveluiden kysyntä lisääntyy sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
Väestörakenteen ja taantuman lisäksi julkisten menojen kasvua selittää
julkisen sektorin muuta taloutta nopeampi kustannusten kasvu. Tyypillisesti avoimella sektorilla palkat pyrkivät nousemaan tuottavuuden kasvun
mukana. Koska avoin sektori kilpailee työvoimasta suljetun sektorin kanssa,
pyrkivät myös suljetun sektorin palkat nousemaan samassa tahdissa, vaikka
siellä tuottavuus ei tavallisesti kasva yhtä nopeasti. Suljetun sektorin, mihin
julkinen talouskin luetaan, palkat nousevat siten sen omaa tuottavuutta nopeammin. Tätä ilmiötä, jossa palkkojen ja tuottavuuden nousun yhteys katkeaa, kutsutaan Baumolin taudiksi.
Baumolin taudin toteutumista Suomessa kuvaa muun muassa se, että
kuntien ja valtion henkilöstökustannukset ovat kasvaneet yksityistä sektoria nopeammin vuosina 2005–2012.20 Erityisesti palkat ovat nousseet tuona
aikana nopeammin kuin kuluttaja- ja tuottajahinnat tai vientihinnat. Kun
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Baumolin tauti uhkaa
Suomen julkista taloutta

valtion palkat nousivat vuosien 2005 ja 2012 välisenä aikana yhteensä noin
35 % ja kuntienkin 29 %, nousivat palkat yksityisellä sektorilla 26 %. Samaan
aikaan vientihintojen nousu oli vain 3,3 %.
Julkisen sektorin palkkakustannusten nopea nousu kasvattaa julkisen
sektorin kokoa, ellei palkkakustannusten nousua kompensoida henkilöstövähennyksillä.
Yleinen tulotason nousu ja terveysteknologian kehittyminen nostavat terveydenhuollon kustannuksia ja siten terveydenhuoltomenoja. Käytännössä
julkiset terveydenhoitomenot kasvavat vanhusväestön osuutta hitaammin,
tai jopa pienenevät väestön yleisen terveydentilan parantuessa.21 Kustannusten kasvuun keskeisimmin vaikuttava tekijä on yleinen tulotaso, jonka nousu selittää noin 60 % kustannusten noususta22. Lähes yhtä suuri merkitys
on ”selittämättömillä tekijöillä”, joihin lukeutuu myös teknologinen kehitys23. Uusimpien tutkimustulosten24 mukaan teknologinen kehitys selittää
27–48 % terveysmenoista, kun aiemmat arviot25 vaihtelivat 50–75 % välillä.
Myös julkisen terveydenhuollon kattavuutta lisänneet poliittiset linjaukset,
alan heikko tuottavuuskehitys sekä sääntely ovat lisänneet kustannuksia.26
Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten hallinnan näkökulmasta on
viime vuosina nostettu esiin asiakasryhmät, jotka kerryttävät huomattavan
osan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Esimerkiksi Oulussa
10 % asukkaista kerryttää 81 % kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista ja 62 % kustannuksista syntyy asiakkailta, jotka käyttävät sekä sosiaali- että terveyspalveluja. Näillä paljon palveluja tarvitsevilla
on tyypillisesti monia sairauksia, korkea ikä sekä heikko sosiaalinen asema. Kustannukset ovat keskimäärin korkeimmat vanhuspalvelujen ja lastensuojelun asiakkailla.
Nykyinen palvelurakenne ja tietojärjestelmät eivät ole tukeneet tämän
kalliin asiakasryhmän hallintaa: asiakastiedot hajautuvat niin laajalle, ettei kenelläkään ole välttämättä kokonaiskuvaa saati kokonaisvastuuta asiakkaasta, jolloin asiakas saattaa siirtyä askel kerrallaan raskaampien ja kalliimpien palvelumuotojen käyttöön. Vanhusväestön osuuden kasvamisen
myötä tällaisia ”erityisen kalliita asiakkaita” voi tulla huomattavasti lisää.
Sote-lain voimaansaattamisen lykkääntymisen vuoksi palvelurakenteen
uudistaminen vie vielä vuosia ja vaatii pitkäjänteistä, ammattimaista johtamista. Sote-uudistus voi mahdollistaa palvelurakenteiden kehittämisen,
henkilöstön riittävyyden varmistamisen ja uusien teknologisten tai palveluinnovaatioiden kehittämisen. Toisaalta mahdollinen vuosia jatkuva epäselvyys ja odottelu voivat jäädyttää tarvittavan kehittämistyön tai aiheuttaa
kunnissa jopa turhia investointeja.
Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä on monimutkainen
ja paikoin vaikeasti hahmotettavissa. Rahoitusjärjestelmä luo palvelujen
järjestäjille ja tuottajille epäsuotuisia kannusteita optimoida toimintaansa,
mikä heikentää palvelu- ja rahoitusjärjestelmästä saatavaa kokonaisetua.
Rahoitusjärjestelmän uudistaminen onkin linjattu osana hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa ja sosiaali- ja terveysministeriössä on aloitettu
selvitys monikanavarahoituksen uudistamisesta. THL:n arvion mukaan rahoitusjärjestelmän uudistaminen on kuitenkin hyvin haasteellista, sillä nykyisen rahoitusjärjestelmän rahavirroista puuttuu olennaisia pohjatietoja.
Eläkeikäisten suhteellisen osuuden kasvu heikentää yhteiskunnan huoltosuhdetta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteiskunnassa huoltavien

Terveydenhuollon kustannusten
kasvuun keskeisimmin vaikuttava
tekijä on yleinen tulotaso

Sote-uudistus voi mahdollistaa
palvelurakenteiden kehittämisen,
henkilöstön riittävyyden
varmistamisen ja uusien
teknologisten tai palve
luinnovaatioiden kehittämisen
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(työtä tekevät veronmaksajat) ja huollettavien (esim. eläkeläiset ja koululaiset) suhdeluku heikkenee. Esimerkiksi Euroopan komissio ennustaa huoltosuhteen27 heikkenevän radikaalisti siten, että vuonna 2060 sataa työikäistä (20–64-vuotiasta) kohden on 94 huollettavaa (alle 20 tai yli 64-vuotiasta)
kansalaista. Vuonna 2012 vastaava suhdeluku oli 64.28
Huoltosuhteen heikkenemisen vaikutuksia kansantuotteen kasvuun pienentäisi työhön osallistumisasteen nousu. Kansainvälisessä vertailussa Suomessa on jo nyt verrattain korkea osallistumisaste.29 Suomen osallistumisaste
on kuitenkin matalampi kuin Ruotsin osallistumisaste. Vuonna 2012 Ruotsin
työikäisestä miesväestöstä työmarkkinoiden käytettävissä oli yli 82 % vastaavasta ikäluokasta (15–64 –vuotiaat). Suomessa vastaava osallistumisaste
oli 77 %. Työikäisistä ruotsalaisista naisista 78 % oli työmarkkinoiden käytettävissä, kun Suomessa aktiivisia oli 73 %. Erot miesten ja naisten aktiivisuudessa maiden välillä ovat huomattavat. Jos Suomen naisten ja miesten
osallistumisasteet nousisivat Ruotsin tasolle, olisi Suomessa noin 80 000
15–64-vuotiasta naista ja 100 000 vastaavan ikäistä miestä enemmän työmarkkinoiden käytettävissä. Tämä olisi merkittävä lisä työvoimapanokseen.
Lääkkeeksi huoltosuhteen heikkenemiseen ja työvoimapanoksen supistumiseen on tarjottu myös lisääntyvää maahanmuuttoa. Euroopan komission ennusteen mukaan Suomen nettomaahanmuutto on vähäistä: vuoteen
2035 saakka noin 0,2 % väestöstä ja tämän jälkeen 0,1 % väestöstä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan nettomaahanmuutto vakiintuu vuositasolla
noin 17 000 henkilöön.
Kun luonnollisen väestölisäyksen arvellaan kääntyvän negatiiviseksi,
vaikuttaa maahanmuutto keskeisesti sekä väestön ikärakenteeseen ja sitä
kautta huoltosuhteeseen. On kuitenkin huomattava, että ulkomaan kansalaista noin puolet kuuluu työvoimaan ja heistä vajaa 80 % oli vuonna 2011
työllisiä.30 Maahanmuuttajien työllisyysasteen nosto onkin ensisijaisen tärkeää, mikäli maahanmuutolla pyritään ratkomaan ikääntymisestä seuraavia kansantaloudellisia haasteita.
Julkisen sektorin menojen kasvu jatkuu kestämättömänä mikäli seuraavat riskit toteutuvat:
•

Heikko talouskasvu yhdistettynä väestön ikääntymiseen ja julkisen sektorin kustannusten nousuun.

•

Sosiaali- ja terveydenhoitomenojen sopeuttaminen ja kuntien velvoitteiden karsiminen edellyttävät polittisia arvovalintoja – on suuri riski, että tätä ei kyetä tekemään.

•

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutus vie vielä vuosia. Voi aiheuttaa
huomattavaa haittaa palvelujen tuottamiselle ja kehittämiselle, jos toimeenpano vie
kauan ja yksityiskohdat ovat pitkään epäselvät.

34

Työhön osallistumisateen nousu
pienentäisi huoltosuhteen
heikkenemisen vaikutuksia

2.3 Julkisen sektorin kokonaisuuden hallinta on
vaikeutunut
Kokonaisnäkemyksen puute haittaa julkisen talouden hallintaa ja vakauttamista. Julkista taloutta tulee tarkastella kokonaisuutena. Tulevaisuuden haasteet ja
menopaineet kohdistuvat koko julkiseen sektoriin, erityisesti kuntatalouteen,
mutta suunnittelu ja ohjausjärjestelmät keskittyvät korostuneesti valtiontalouteen. Ohjaus- ja hallintavälineiden kehittymättömyys ja puute muodostavat riskin julkisen talouden kokonaisuuden hallinnalle.
Suomi on uudenlaisten haasteiden edessä. Haasteena on uuden luominen vain
niukkuutta jakamalla. Tässä tarvitaan julkiseen hallintoon ja ohjaukseen viisasta kokonaisnäkemystä, vanhasta luopumista, toiminnan tehostamista ja tarkoituksenmukaisempaa ohjausta sekä joustavuuden ja reagointikyvyn lisäämistä.
Voimavarojen kohdentaminen on ollut varsin jäykkää. Samoin toimintatapojen
muuttaminen sekä eduskunnan ja hallituksen linjaamien strategisten tavoitteiden toteuttaminen on osoittautunut vaikeaksi erityisesti hallinnonalarajat ylittävissä asiakokonaisuuksissa.

Julkiseen hallintoon ja ohjaukseen
tarvitaan kokonaisnäkemystä,
vanhasta luopumista,
toiminnan tehostamista,
tarkoituksenmukaista
ohjausta sekä joustavuuden
ja reagointikyvyn lisäämistä

Nopeasti muuttuva kansainvälinen sääntely vaikuttaa kansalliseen
päätöksentekoon
Suomi on valtiontalouden ja -hallinnon kautta tiukasti kiinnittynyt kansainvälisiin hallintamenettelyihin. Suurin vaikutus kansainvälisillä hallintamenettelyillä on Euroopan unionin kautta. EU:n vaikutus Suomen kansalliseen lainsäädäntöön on erittäin suuri.
Kansainvälisen toiminnan merkitys Suomen politiikkojen sisällölle on suurempi kuin kansainvälisen toiminnan välitön taloudellinen merkitys. Taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuuden kannalta olennaisia ovat kansainvälisistä sitoumuksista juontuvat toimintapolitiikkojen tavoitteet, keinot ja keinoilla asetetut
rajoitteet. Suomelle merkittävää on se, missä määrin kansainvälisten organisaatioiden, erityisesti EU:n, päätöksentekoon voidaan vaikuttaa niin, että politiikkojen tavoitteet ja keinot ovat Suomen kannalta tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi
ympäristöpolitiikassa tärkeimmät ja pitkäaikaisimmat tavoitteet ovat kansainvälisesti sovittuja, kuten YK:n ilmastosopimus, Kioton pöytäkirja ja siitä johdetut EU:n toimet tai Itämeren suojelun HELCOM-sopimus. Kehitysyhteistyössä
noin 900 miljoonan euron määrärahasta arviolta puolet myönnetään kansainvälisille järjestöille ja rahastoille, jotka linjaavat ja toteuttavat kehitysyhteistyötä Suomen puolesta.
Eurokriisin myötä Euroopan talouspolitiikan koordinaatiota tiivistettiin nopeassa tahdissa. Kaikki EU-talouspolitiikan koordinaatiojärjestelmän osat on
otettu käyttöön vuoden 2011 jälkeen, eli kyse on tuoreesta ilmiöstä. Nopeasti
suunniteltujen välineiden riski on, miten uusien velvoitteiden kansallinen implementointi onnistuu ja kuinka hyvin Suomen etu tulee huomioitua.

Merkittävää on se, missä määrin
kansainvälisten organisaatioiden
päätöksentekoon voidaan
vaikuttaa niin, että politiikkojen
tavoitteet ja keinot ovat Suomen
kannalta tarkoituksenmukaisia
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toimijat
alueet

koordinaatio-

Komissio

Neuvosto

Julkisen talouden vakaus

Makro-vakaus

Parlamentti

Komissio

Parlamentti

IMF

Neuvosto

Euro-17

EKP

Rakennepolitiikka

Pankki-sektori

Rahoitusvakaus

Pankki-unioni

Rahoitusvakausvälineet

Eurooppalainen ohjausjakso

riskit

Seuraukset ja

ohjaustoimet

–– Vakaus- ja
kasvusopimus
–– Six-pack
–– Two pack
–– Fiscal Compact

Korjausmekanismi
Suosituksia
Sanktioita

–– Makrotalou- –– EU 2020
den epätasapainoja koskeva menettely

Suosituksia
Sanktioita

Suosituksia

–– Valvonta (SSM)
–– Kriisienratkaisumekanismi
(SRM)
–– Talletussuoja

Epäsuoria vastuita
valtioille?

Kuvio 4: Euroopan talouspolitiikan koordinaatio.
Kansainväliseen sääntelyyn liittyviä riskejä ovat:
•

Kansainvälisiin sitoumuksiin ei onnistuta vaikuttamaan siten, että ne ovat Suomen
kannalta tarkoituksenmukaisia.

•

Suomen etu ei tule huomioitua uuden sääntelyn kansallisessa implementoinnissa.

•

Kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia ei hyödynnetä täysimääräisesti.

Kuntatalouden makro-ohjaus ei onnistu
Euroopan talouspolitiikan koordinaatio edellyttää aikaisempaa selkeämpää
julkisen talouden kokonaisuuden suunnittelua ja ohjausta. Suomen nykyinen järjestelmä antaa kunnille kansainvälisesti verrattuna poikkeuksellisen
laajan vapauden alijäämän ja velkaantumisen osalta. Budjetin tasapainottamista koskevan säännön mukaan kuntien on pitänyt tasapainottaa budjettinsa neljän vuoden suunnittelujakson aikana. Neljän vuoden aikajänne on
pitkä, eikä säännön rikkomisesta ole seurannut sanktioita. Näin ollen paikallishallinnon eli kuntatalouden budjettirajoite on käytännössä ollut pehmeä. Pehmeä budjettirajoite antaa yksittäisille kunnille kannusteen siirtää
kustannuksia muiden kuntien, valtion tai tulevien sukupolvien kannettavaksi31. Jos kunnat ajautuvat vaikeuksiin taloudenhoidon kanssa, valtiolla
on viimekädessä vastuu.
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ERVV
ERVM
EVM
Maksutase-apu
Bilateraaliset
sopimukset

Lankeaa mahdollisia vastuita ?

Vuodesta 2015 alkaen kuntatalousohjelma korvaa aiemmin käytössä olleen peruspalveluohjelmamenettelyn. Vuodesta 2015 alkaen julkisen talouden suunnitelman kuntataloutta koskevassa osassa tullaan asettamaan
tavoite kuntatalouden rahoitusasemalle. Rahoitusasematavoitteen lisäksi
tullaan asettamaan euromääräinen rajoite valtion toimenpiteistä kuntataloudelle aiheutuvalle menojen muutokselle (menorajoite).
Alijäämien kattamisvelvollisuus tullaan kuntalain uudistuksessa ulottamaan myös kuntayhtymiin. Alijäämien kattamisvelvoite on olennainen keino toteuttaa kuntatalouden tasapainotavoitteita ja julkisen talouden vakauttamisen tavoitteita, jotka perustuvat myös uudistuneen Euroopan unionin
talouspolitiikan ohjausjärjestelmään, erityisesti Euroopan unionin budjettikehysdirektiiviin 2011/85/EU.

Vuodesta 2015 alkaen tullaan
asettamaan kuntatalouden
rahoitusasenatavoite
sekä menorajoite

Kuntatalouden makro-ohjauksen onnistumiseen liittyviä riskejä ovat:
•

Lainsäädäntö ja ohjausvälineet kehittyvät toisistaan riippumattomasti. Tämä voi johtaa siihen, että lainsäädäntö ja ohjausvälineet ovat ristiriidassa keskenään.

•

Uusi kuntatalouden ohjausjärjestelmä ei toteuta sille asetettuja tavoitteita, mikäli päättäjillä on kannustin lieventää ohjausjärjestelmää vaikeassa taloustilanteessa.

Infrastruktuurirakenteen toimivuudesta ja infrastruktuuriomaisuuden kunnosta ei onnistuta huolehtimaan
Suomen hajautuneen yhdyskuntarakenteen takia infrastruktuurin luominen eri puolille Suomea on merkinnyt suuria julkisia investointeja. Haastavasta perusasetelmasta huolimatta Suomeen on luotu kansainvälisesti ottaen korkeatasoinen infrastruktuuri. Tämä on käsittänyt perinteisesti muun
muassa liikenne- ja sähköverkkoja sekä yhdyskuntatekniikkaa, mutta myös
alueellisesti hajautunutta palvelurakennetta voidaan pitää infrastruktuuriin kuuluvana. Teknisen kehityksen takia on syntynyt tarve myös uudenlaiseen infrastruktuuriin, kuten tietoliikenneverkkoihin, joiden rakentaminen on vielä kesken.
Valtion taseessa aineellisten hyödykkeiden arvo oli vuonna 2013 yli 20
miljardia euroa ja siitä suurin osa on rakenteita. Lisäksi liikelaitosten taseissa
on merkittävästi infrastruktuuriin kuuluvaa omaisuutta. Julkisen talouden
osana myös kunnat käyttävät merkittävästi varoja kunnallisen infrastruktuurin luomiseen ja ylläpitämiseen. Kunnallisen infrastruktuurin laajuutta kuvastaa vajaan 40 miljardin euron tasearvo ja vajaan 4 miljardin euron
investointimenojen määrä.
Infrastruktuurin tason säilyttämiseen tarvitaan sitä ylläpitäviä investointeja. Infrastruktuurin tulisi olla myös tehokkaassa käytössä. Näin infrastruktuurin tason säilyttäminen kaikilta osin ennallaan esimerkiksi sen käytön
vähennyttyä ei välttämättä ole järkevää. Vanhentunut infrastruktuuri muuttuu tällöin yhteiskunnalliseksi kustannukseksi ja voi merkitä valtiolle suoria
menojakin jouduttaessa purkamaan rakenteita (esimerkiksi vanhat radat ja
palvelurakennepuolella tyhjilleen jääneet rakennukset). Toisaalta eri selvityksissä on arvioitu myös korjausvelan eli tekemättä ja rahoittamatta olevan,
omaisuuden käytettävyyden käyttötarkoitukseensa turvaavien korjaustoimien määrää. Suomessa näyttäisi olevan näin useammissa miljardeissa euroissa oleva korjausvelan määrää (VTV:n selvitys 2/2013). Kokonaisuuden

Suomeen on luotu kansainvälisesti
korkeatasoinen infrastruktuuri
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kannalta olennaista olisikin, miten julkisen talouden ohjausjärjestelmät tukevat infrastruktuurin pitkäjänteistä kehittämistä ja ylläpitoa.
Yksi liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen sisältyvä periaate on, että
ennen väyläinvestointia arvioidaan, onko jotain muuta tapaa hoitaa liikkumisen ja liikenteen yhteiskunnallinen tarve kuin investointi. Jos kuitenkin
päädytään investoinnin kannalle, tulee investoida vain sen verran kuin tarve
lähiaikoina edellyttää eikä enempää. Liikennehallinnossa on katsottu, että
aiemmin on tehty liian suuria kertainvestointeja tulevaisuudenkin tarpeita
silmällä pitäen. Tällöin on muodostunut kallista liikakapasiteettia. Toinen
syy välttää suuria kertainvestointeja on se, että tekninen kehitys voi tehdä
infrastruktuurirakenteen ennenaikaisesti vanhentuneeksi.
Infrastruktuuriin liittyvänä erityinen riski liittyy yhteiskunnan sähköriippuvuuteen: esimerkiksi kiinteistöjen lämmitys, veden jakelu, viemäreiden toiminta, polttonesteiden jakelu, kaupat ja pankkiautomaatit ja tietoliikenne toimivat sähkön varassa. Sähkön toimintavarmuus ja saatavuus ovat
toimintojen kestävyyden kannalta tärkeitä. Sähköverkon toimivuus ja ohjaus riippuvat aikaisempaa enemmän ohjauksessä käytettävien tietoverkkojen ja -järjestelmien tieto- ja kyberturvallisuudesta. Perusinfrastruktuurin lisäksi myös muu julkisen ja yksityinen tuotanto on merkittävästi
riippuvainen sähköisten järjestelmien toimivuudesta. Sähkön laajoissa tuotanto- tai jakeluhäiriöissä yhteiskunnan normaalit toiminnot lamautuvat.
Kustannukset menetettynä tuotantona tai välittöminä vahinkoina voivat olla erittäin suuret.

Inrastruktuurin toimivuuteen liittyviä riskejä ovat:
•

Vanhentunut infrastruktuuri voi muuttua yhteiskunnalliseksi kustannukseksi ja voi
merkitä julkiselle sektorille suoria menoja, mikäli rakenteita joudutaan purkamaan.

•

Nopea tekninen kehitys voi johtaa siihen, että infrastruktuurirakenne vanhenee ennenaikaisesti.

•

Infrastruktuuri voi muuttua kelvottomaksi riittämättömien korvausinvestointien takia tai toisaalta infrastuktuuria saatetaan ylläpitää tasolla, johon ei enää olisi tarvetta.

•
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Liian suuret kertainvestoinnit voivat johtaa liikakapasitettiin.

Suurissa kertainvestoinneissa
riskinä on liikakapasiteetin
muodostuminen ja rakenteen
ennenaikainen vanhentuminen

3

Valtiontalouden riskit

Tässä luvussa tarkastellaan valtiontalouteen kohdistuvia merkittäviä riskejä.
Kansantalouden kehitys vaikuttaa olennaisesti valtiontalouteen. Valtion tulopohjan pienentyessä ja valtiontalouden suhteellisen osuuden BKT:sta kasvaessa valtion toiminnan tuloksellisuuteen kohdistuu yhä suurempia paineita.

3.1 Valtion tulopohjan ja tulonkantokyvyn
ylläpidossa ei onnistuta
Valtion verotulojen kertymä riippuu olennaisesti kansantalouden kehityksestä. Myös talouden rakennemuutokset vaikuttavat verokertymiin. Esimerkiksi yritysten voitoissa tapahtuvat muutokset muuttavat välittömästi niiden maksaman yhteisöveron määrää. Kansantalouden riskit välittyvät siis
nopeasti valtion ja myös kuntien tuloihin. Teknologian kehitys ja työmarkkinoiden muutos johtavat siihen, että yhä pienempi osa työllisistä sijoittuu
korkean tuottavuuden aloille.
Valtion tulopohjaan voidaan vaikuttaa veropolitiikalla. Veropolitiikan
ja samalla valtion tulopohjan ylläpitämisen riskinä on, ettei veropolitiikalla onnistuta ylläpitämään ennustettavalla tavalla hyvän verojärjestelmän
ominaisuuksia vastaavaa verojärjestelmää32. Veropolitiikalla on merkittävä
vaikutus finanssipolitiikan keskipitkän aikavälin tavoitteiden ja myös työllisyyden kannalta. Talouden rakennemuutos ja digitalisoituminen muuttavat myös sitä, miten eri verot vaikuttavat. Muutoksen havaitsematta jääminen muodostaa riskin sille, ettei verojärjestelmä enää täytä hyvin fiskaalisia
tavoitteita eikä mahdollisia ohjaustavoitteitta.
Kokonaisveroaste on kiristynyt. Työn verotuksen edelleen kiristämisellä on yhä enemmän talouskasvun kannalta haitallisia vaikutuksia. Valtion
ja kuntien tuloissa verotuksen puolella liikkumavaraa rajoittaa jo tapahtunut verotuksen kiristyminen (veroasteen nousu) ja sen kokonaistuotannon
kasvua rajoittavat vaikutukset. Veropolitiikassa on haettava tasapainoa verojärjestelmän selkeyden, taloudellisen kasvun edellytyksiin ja yhteiskunnalliseen ohjaukseen kohdistuvien kannustimien luomisen sekä oikeudenmukaisuusnäkökohtien välille. Veropolitiikassa on tarvetta jättää tilaa myös
verotuksen käyttämiselle yhteiskuntapoliittisena ohjauskeinona.
Veroteoria suosittelee kulutus- ja ympäristöveroja, mutta digitalisoitumisen vaikutukset kulutusverotuksen mahdollisuuksiin olisi erityisesti arvioitava.
Veronmaksuhalukkuus on edelleen varsin hyvällä tasolla. On kuitenkin
Valtion tulopohjan ylläpitoon liittyviä riskejä ovat:
esimerkkejä on maista, joissa luottamus julkisen sektorin toimintaan ei ole
enää
• Verojärjestelmän
kovinkaan korkealla
toimimattomuus
tasolla. Tällä
johtaaon
riittämättömään
automaattisesti
verotulokertymään.
vaikutusta myös
• TKI -toiminta ei pysty tuottamaan
tuottavaa liiketoimintaa
veronmaksuhalukkuuteen
ja sitäverotuloja
kautta verovajeen
määrään. ja palkkatyötä.
•

Verokertymiin vaikuttaa
kansantalouden kehitys ja
talouden rakennemuutokset

Työn verotuksen kiristämisellä
on yhä enemmän talouskasvun
kannalta haitallisia vaikutuksia

Veropohja pienenee, kun yhä suurempi osa työllisistä on matalan tuottavuuden työssä.

•

Valtion yhtiöomaisuudesta saatavat osinko- ja muut tulot heikkenevät eikä yhtiöistä saatavia tuloja onnistuta käyttämään kasvua ja tulopohjaa sekä kustannusvaikuttavuutta parantaviin investointeihin.
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3.2 Siirtomenojen tason sopeuttamisessa
ja ohjaamisessa oikeisiin /
tarkoituksenmukaisiin kohteisiin ei
onnistuta
Valtion menoista siirtomenot muodostavat nykyisin vajaa 70 prosenttia.
Valtion ohjaus- ja johtamisjärjestelmät ovat painottuneet yritysten ja yhteisöjen hallintajärjestelmien tavoin hallitsemaan valtion omaa eli toimintamenomäärärahoilla rahoitettavaa toimintaa. Siirtomenot muodostavat
volyymiltään ja laajuudeltaan suurimman valtion menojen ryhmän. Siirtomenojen vaikuttavuus ja kustannustehokkuus ovat tällöin julkisen talouden tehokkuuden avainkysymys.
Siirtomenojen luonteen vuoksi myös erilaiset laillisuuden ja asianmukaisuuden sekä epätarkoituksenmukaisen käytön riskit ovat niissä suurempia
kuin valtion toimintamenoissa. Kun tämä yhdistetään siirtomenoja koskevan toiminnan muuta toimintaa heikompaan ohjaus- ja valvontajärjestelmään, voidaan siirtomenoja pitää tällä hetkellä kokonaisuudessaan valtion
taloudenhoidon ja sen laillisuuden kannalta keskeisenä riskialueena sekä
sisäisen valvonnan riskikohteena. Siirtomenoina maksettavaa rahoitusta
myöntävillä viranomaisilla on ensisijainen vastuu huolehtia myös riittävästä valtionapujen ja muiden siirtomenojen valvonnasta. Usein tämä valvonta on suhteellisen ohutta.
Siirtomenojen jakautumista eri saajille kuvataan seuraavassa taulukossa.

Siirtomenojen vaikuttavuus
ja kustannustehokkuus
ovat julkisen talouden
tehokkuuden avainkysymys

Taulukko 1: Valtion siirtomenojen jakauma
Valtion siirtomenojen jakauma

Kumulatiivinen
kertymä

2014 (milj. €)

Osuus talousarviomenoista

(%)

Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. (30–39)

12 228

23 %

Valtionavut elinkeinoelämälle (40–49)

3 440

6%

Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille (50–59)

11 377

21 %

5 628

10 %

992

2%

Siirrot ulkomaille (66–68)

1 145

2%

Siirrot EU:lle (69)

2 017

4%

36 827

68 %

Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle (60)
EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden EU:n rahastojen rahoitusosuudet, vastaavat valtion rahoitusosuudet (61–65)

Siirtomenot yhteensä (30–69)

Lähde: Netra
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Siirtomenoihin kohdistuvissa sopeutustoimissa on tärkeää ottaa huomioon sopeutustoimenpiteiden vaikutukset perustuslaissa ja kansainvälisissä
ihmisoikeussopimuksissa turvattujen taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS-oikeudet) toteutumisen edellytyksiin. Säästöjen
kohdentumiseen vaikuttavana seikkana on arvioitava myös sopeutustoimenpiteiden vaikutusta työn tarjontaan ja kannustimiin tehdä työtä. Sopeutustoimet voivat näin antaa hyviä mahdollisuuksia kehittää tulonsiirtoihin liittyviä kannustimia.
Kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästöt taas kohdentuvat eri kuntiin eri tavoin ja voimakkaasti valtionosuuksista riippuvaisissa kunnissa ne
aiheuttavat todennäköisesti rahoituksellisen alijäämän kasvua ainakin lyhyellä aikavälillä. Kuntauudistukseen liittyen valtiovarainministeriössä on
tehty kartoitus kuntien tehtävistä. Kuntien valtionosuuksiin kohdistuvien
sopeutustoimien yhteydessä on tarvetta arvioida myös kuntarakenteen ja
kuntien toiminnan taloudellisuuteen kohdistuvien toimenpiteiden riittävyyttä sekä kuntien tehtäviä. Osassa kunnista voimavarat eivät riitä peruspalveluiden tuottamiseen lainsäädännössä tavoitteena olevalla tasolla.33 Kuntien toiminnan yksityiskohtaiseen normiohjaukseen tulisi suhtautua hyvin
pidättyvästi. (VTV K20/2014 vp). Tässä epäonnistuminen tai olemassa olevan sääntelyn purkamisessa epäonnistuminen luovat merkittävän taloudellisen riskin kunnille ja sen jälkeen valtiolle.
Yritystukiin kohdistuvien toimenpiteiden mittakaavaa rajoittaa perusteltu tarve ylläpitää korkeaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan
(TKI) tasoa. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusten perusteella uudelleenkohdennuksille ja osin sopeutustoimille on myös tällä sektorilla mahdollisuuksia.34 Varsinkin päällekkäisten yritystukien kartoittaminen sekä tuloksettomien ohjelmien päättäminen olisi tarkoituksenmukaista.
TEM selvitti julkisten yritystukien toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta vuonna 2012. Selvityksen mukaan valtio myönsi vuonna 2011 yrityksille avustuksina, lainoina ja takauksina yhteensä 1 230 miljoonaa euroa ja lisäksi teollisuuteen ja elinkeinoihin kohdistui verotukina noin 7 miljardia euroa.
Yrityksiä tuettiin myös laajoilla yrityspalveluilla (4 400 henkeä, palkkakustannukset 350 milj. euroa ml. kuntien yrityspalvelut). Yritystukien arvosta
vaajata puolta pidettiin tehokkaina ja yrityspalvelujärjestelmää raskaana.
Verotuet muodostavat merkittävän siirtomenoihin verrattavan tukimuodon. Vuonna 2014 verotukia tunnistettiin 188 kappaletta. Noin kolmasosalle verotuista ei pystytä laskemaan euromääriä. Siltä osin kuin verotuet on
kyetty arvioimaan niiden euromäärä vuonna 2014 oli noin 24 miljardia euroa. Verotuet tekevät verojärjestelmästä monimutkaisen ja voivat aiheuttaa
tehottomuutta. Tämän vuoksi huolellinen verotukien vaikuttavuuden arviointi on tarpeen, jotta verotukien karsimista voitaisiin edesauttaa.
Valtiovallan tulisi yleisesti ottaen pidättäytyä kohdennetuista teollisuustuista ja keskittyä turvaamaan elinkeinoelämälle parhaat mahdolliset toimintaedellytykset. Viranomaisella ei ole hyviä edellytyksiä tulevien voittajien tunnistamiseen, ja tukipolitiikka saattaa vähentää talouden uudistumista.
Valtiovallalla voi kuitenkin olla tärkeä rooli kasvun edistämisessä alueilla,
joilla on laajat yhteiskunnalliset ulkoisvaikutukset, kuten digitalisaation
edistäminen, tietovarantoihin panostaminen ja aloittavan yritystoiminnan
ja kasvuyritysten rahoittaminen. Valtion rahoitus voi toimia tietyissä tapauksissa riskinkantajana ja siten yksityisen kasvurahoituksen ja osaamisen
katalysaattorina. Valtion rahoitus voi olla hyödyllinen erityisesti laajalti yhteiskunnalle tai koko toimialalle tulevan infrastruktuurin rahoittamisessa.

Kuntien toiminnan
yksityiskohtaiseen
normiohjaukseen tulisi
suhtautua pidättyvästi

Verotukien arviointi on tarpeen,
sillä ne tekevät verojärjestelmästä
monimutkaisen ja voivat
aiheuttaa tehottomuutta
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Työ- ja elinkeinoministeriön valmisteluhanke hallituksen esitykseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi tarjoaa aloitteen ja mahdollisuuden yritystukien kriittiseksi arvioimiseksi ja karsimiseksi. Myös sääntelyn keventämiseen ja kilpailun edistämiseen tulisi kiinnittää huomiota
(esimerkiksi rakentaminen, kauppa, energia). Sääntelyn osalta tärkeää ovat
myös toimialakohtaiset tarkastelut, koska Suomessa näyttäisi yritysystävällisestä yleisestä toimintaympäristöstä huolimatta olevan joitakin investointeja haittaavia, sääntelyn ja lupamenettelyiden aiheuttamia pullonkauloja.
Valtionavustusten myöntökriteereiden selkeydessä ja läpinäkyvyydessä
on huomattavia eroja. Valtionavustuspäätösten yleisenä puutteena voidaan
pitää sitä, että avustuksen käyttötarkoitus ei ole riittävän tarkasti määritelty. Avustuksen saajan kannalta ongelmana on se, että oikeudet ja velvollisuudet eivät käy niistä riittävän yksiselitteisesti ilmi. Valtionavustuksia on
usein maksettu tarpeettoman etupainotteisesti.
Avustuksen käytön valvonnassa on huomattavia eroja eri valtionapuviranomaisten välillä. Pahimmillaan avustuksen käytön valvonta on olennaisesti puutteellista eikä esimerkiksi avustuksen saajilla tehdä lainkaan tarkastuksia. Takaisinperintäkäytännöissä on todettu eroja. Ministeriöt ovat
yhä laajemmin delegoineet valtionavustuksen myöntämiseen liittyvää toimivaltaa yhdistyksille ja säätiöille valtionavustuslain 7 §:n 2 momenttiin perustuen. Avustusten päällekkäisyyttä voidaan pitää riskinä. Lisäksi riskinä
voidaan pitää sitä, että valtionapuviranomainen nimeää valtionavustusta
saavien yhteisöjen hallintoelimiin edustajansa. Tällöin syntyy tilanne, että
valtionapuviranomainen myöntää avustusta yhteisölle, jonka toiminnasta
viranomaisen edustaja vastaa.
Valtionosuudet myönnetään pääosin laskennallisina. Olennaisin kustannusperusteinen valtionosuus on kunnille myönnettävä valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksiin. Valtionosuutta maksettiin vuonna 2013 noin
300 miljoonaa euroa. Eräiden toimintojen osalta rajanveto valtion ja kuntien rahoitusvastuun välillä ei ole selvä ja niissä on olennaisia kuntakohtaisia eroja. Ottaen huomioon, että valtio maksaa vuosittain noin 8 miljardia
euroa valtion rahoitusosuuksia sosiaaliturvarahastoille, olisi syytä varmistaa, sisältyykö myös niihin vastaavanlaisia tulkintaepäselvyyksiä rahoitusosuuden määräytymisestä.
EU:n rahoittamien tukien tarkastukseen liittyy erityisiä riskejä säädösten noudattamisessa. Näiden säädösten tuntemus edellyttää erityisosaamista. Haastetta lisää myös se, että uusi rakennerahastokausi alkoi vuonna 2014.
Siirtomenoihin liittyviä riskejä ovat:
•

Laillisuuden ja asianmukaisuuden sekä epätarkoituksenmukaisen käytön riskit
siirtomenoissa.

•

Siirtomenojen hallinnoinnin sisäisessä valvonnassa on puutteita.

•

Siirtomenojen vaikuttavuudelle ei aseteta riittävän selkeitä tavoitteita eikä
vaikuttavuutta arvioida.

•

Siirtomenot ovat rahoituskykyyn nähden liian korkeat tai ylläpitävät vanhentuneita
rakenteita sekä estävät talouden luovan tuhon toimintaa.

•

Etuisuusjärjestelmät ovat päällekkäisiä ja kannustimet työhön puuttuvat.

•

Valitut yritystukimuodot voivat olla tehottomia, sääntöjenvastaisia (EU, OECD,
WTO) tai kilpailua vääristäviä eivätkä vastaa globaalitalouden haasteisiin.
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Valtionavustusten
myöntökriteereiden selkeydessä
ja avustuksen käytön valvonnassa
on huomattavia eroja

3.3 Hallinnon rakenteissa ja niiden
uudistamisessa ei saavuteta tuottavuus- ja
taloudellisuustavoitteita
Hallinnon rakennemuutos ei onnistu
Julkinen hallinto muodostuu valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnosta,
välillisestä julkishallinnosta ja kunnallisesta itsehallinnosta. Organisaatiorakenne on tärkeä tuloksellisuuden edellytystekijä. Organisaatiorakenne
määrittää tehtävien ja toimivallan jaon, organisaatioiden väliset johto- ja ohjaussuhteet ja tätä kautta usein myös yhteistyön ja tiedon jakamisen mahdollisuuden.
Organisaatiorakenteita on uudistettu ja uudistukset jatkuvat. Valtion
toimintoja on liikelaitostettu ja sittemmin yhtiöitetty. Ministeriö- sekä virasto- ja laitostasolla organisaatiomuutoksia on tehty lähes kaikilla hallinnonaloilla. Aluehallintoa on uudistettu käytännössä jatkuvasti 1990-luvulta
lähtien. Tutkimuslaitosrakenteen uudistus on käynnissä. Valtioneuvostorakenne uudistunee seuraavalla hallituskaudella. Kuntarakenteen uudistukset ovat käynnissä.
Organisaatiouudistukset ovat sinänsä positiivinen signaali: muutetaan
vastuuyksikköä ja -aluetta tai tehtäviä tukemaan paremmin tehtävien tuloksellista hoitoa ja vastaamaan paremmin uusiin tarpeisiin. Esimerkiksi tilanteessa, jossa talouskehitys on heikkoa, on erityisen tärkeää luoda yhteistyössä valtion sidosryhmien kanssa uudenlaisia rakenteita ja yhteistyömalleja,
joilla luodaan koko kansantaloutta hyödyttäviä taloudellisia innovaatioita
ja kehitetään valtion toimintaa kustannustehokkaammaksi.
Valtionhallinnosta on pyritty viime vuosina tunnistamaan niin sanottuja
konsernipalveluita. Valtionhallinnon tukipalveluita on koottu yhteisiin palvelukeskuksiin ja yhtenäistetty samanaikaisesti toimintatapoja, prosesseja ja tietojärjestelmiä. Pyrkimys tukitehtävien keskitettyyn hoitamiseen on
hyvä. Toistaiseksi palvelukeskusten perustamisella tavoitellut tuottavuushyödyt eivät ole realisoituneet. Vaikka tukipalveluita on siirretty palvelukeskusten hoidettavaksi, on samoja tehtäviä hoitanutta henkilöstöä jäänyt edelleen lähtöorganisaatioihin. Tehtävien hoidossa on selvää päällekkäisyyttä.
2020-luvun julkishallinnon rakennetta luodaan käytännössä tämän päivän faktojen perusteella. Julkistaloudella ei ole varaa ”syömävelkaiseen” organisaatiorakenteeseen, joka säilyttää aiemmat tehtävät ennallaan ja jossa toimintaympäristömuutosten vaatimat rakenneuudistukset ovat tämän
päälle tai oheen tukevaa lisäystä.
Valtiontalouden tilasta ja ennakoidusta kehityksestä nousevana riskinä
voidaan pitää hyvän hallinnon rapautumisen uhkaa. Hyvä hallinto näyttäytyy eri tasoilla aina palvelutuotannosta ylimpien ohjaavien viranomaisten
prosesseihin ja budjetointiin. Hyvän hallinnon merkitys ja sen säilyttämisen
tärkeys Suomen korkean kilpailukyvyn ylläpitämisessä on erittäin tärkeää.
Hyvän hallinnon säilyttämisen keskeisenä uhkana on resurssien niukkuudesta aiheutuva väen vähentäminen eri tasoilla. Hyvän hallinnon ylläpitäminen on taloudellisesti järkevämpää kuin sen uudelleen rakentaminen.
Niukkuuden aikana korostuu myös oikeiden ja riittävien tietojen vaatimus.

Organisaatiorakenne on tärkeä
tuloksellisuuden edellytystekijä

Tukitehtävien hoidossa
on päällekkäisyyttä

Hyvän hallinnon merkitys ja
sen säilyttämisen tärkeys on
Suomen korkean kilpailukyvyn
ylläpitämisessä erittäin tärkeää
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Hallinnon rakenteiden näkökulmasta riskejä ovat:
•

Jatkuvat ja toistuvat uudistukset kehittämispanostuksineen ovat rasite hallinnon
tehtävien hoidolle.

•

Vanhat rakenteet ja työtavat jäävät elämään uuden rinnalla pitkiksikin ajoiksi,
esimerkiksi tukitehtävät eivät siirry täysimittaisesti palvelukeskuksiin.

•

Julkishallinnon henkilöstörakenteen muutosta (eläköityminen) ei hyödynnetä, vaan
rekrytoinnit tehdään olemassa oleviin tehtäviin.

•

Uudistusten hyötyjä ja haittoja ei punnita päätöksentekotilanteessa riittävän
laajasti ja pitkäjänteisesti eikä jälkikäteisarviointia tehdä.

Julkiselta hallinnolta puuttuu strateginen ICT-suunnittelu
Julkisen hallinnon ICT-toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Mobiiliteknologia on irrottanut työn tekemisen yhdestä paikasta. Pilvipalveluihin liittyvät liiketoimintamallit ja -verkostot sisältävät sekä mahdollisuuksia että
riskejä. Laitekanta muuttuu monimuotoisemmaksi myös organisaatioiden
sisällä, sillä käyttäjät haluavat käyttöönsä laitteita, joihin he ovat tottuneet
yksityishenkilöinä. Ilmiönä ns. BYOD (”Bring Your Own Device”) vaatii organisaatioiden tietohallinnolta lisää joustavuutta ja sopeutumiskykyä, jolloin puolestaan vakioinnilla saavutetut kustannussäästöt ovat uhattuina.
Mitä enemmän julkinen hallinto on mukana tässä kehityksessä, sitä riippuvaisemmaksi se tulee palveluverkoston kaupallisista toimijoista. Julkisten
palvelujen osalta tietoturvakysymykset ovat kriittisiä, jos kansalaista koskevat tiedot sijaitsevat muualla kuin viranomaisen palvelimella.
Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen on mahdollistanut uusien
sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen muodostumisen. Julkisen hallinnon
on kyettävä palvelemaan kansalaisia heidän käyttämissään kanavissa, joita erilaiset verkostosovellukset tarjoavat. Identiteetinhallinnasta ja sähköisestä tunnistamisesta on muodostunut sosiaalisten verkostojen myötä riski,
joka realisoituessaan voi johtaa vakaviin tietovuotoihin tai muihin tietoturvaan liittyviin ongelmiin.
Tieto- ja viestintäteknologian sulautuminen perinteisiin fyysisiin laitteisiin, kuten kodin elektroniikkaan, toimistotyökaluihin, ajoneuvoihin tai vaikkapa terveydenhuollon välineistöön, luo uutta liiketoimintaa ja avaa mahdollisuuksia täysin uusille liiketoimintamalleille. Toimintaympäristömme
on muuttunut kybertoimintaympäristöksi. Julkinen sektori on vääjäämättä osa näitä uusia ekosysteemejä, ja sen täytyy pysyä hallitusti mukana tässä kehityksessä ympäristön muuttuessa toisaalta älykkäämmäksi ja toisaalta haavoittuvaisemmaksi uusia kyberuhkia kohtaan.
Sekä sulautettujen järjestelmien tuottamien tietojen että erilaisten sensoreiden, videokameroiden tai muiden digitaalista dataa tuottavien tai tallentavien seurantavälineiden tuottamien tietojen monikertaistuminen aiheuttaa datan määrän räjähdysmäisen kasvun. Tällaiset suuret tietoaineistot
(ns. big data), jotka ovat usein reaaliaikaisesti saatavilla, tarjoavat yhä kehittyneempien ja tehokkaampien analyysityökalujen myötä uutta ja laajempaa
tietopohjaa päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Julkisen hallinnon valmius
tämän datan hyödyntämiseen on toistaiseksi ollut melko alhainen.
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Julkisen hallinnon on kyettävä
palvelemaan kansalaisia heidän
käyttämissään kanavissa

Julkisen hallinnon valmius
big datan hyödyntämiseen
on ollut melko alhainen

Digitaaliteknologia on hallinnon uudistumisen sekä vaikuttavuuden samoin kuin taloudellisuuden ja tuottavuuden keskeinen mahdollistaja. Julkisen sektorin ICT-toiminnassa ei ole Suomessa päästy tehokkaasti yhteiskuntapolitiikan ja julkisten toimintojen vaikuttavuuden parantamiseen ICT:n
mahdollistamien älykkäiden palvelu- ja lainsäädäntömuotojen avulla. Julkisessa ICT-toiminnassa ollaan edelleen vaikeuksissa yhteentoimivuuden ja
ICT-toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamisessa. Toimintaprosessien uudistaminen ICT:n avulla olisi perusteltua, mutta kehittämisen teknologiavetoisuus sekä strategisen ja operatiivisen ohjauksen puutteet
luovat riskin sille, että tässä ei onnistuta. Pidemmällä tähtäimellä vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden riskinä on, ettei julkisen ICT:n avulla
päästä luomaan uusia yhteiskuntapolitiikan ja sen toteuttamisen muotoja.
Teknisestä näkökulmasta riskinä on, ettei julkisessa ICT-toiminnassa
onnistuta tarttumaan ICT:n antamiin mahdollisuuksiin. Jatkuvasti kehittyvä digitaaliteknologia luo julkiselle hallinnolle uusia mahdollisuuksia. Näitä kuvataan seuraavassa taulukossa.

Julkisessa ICT-toiminnassa
ollaan edelleen vaikeuksissa
yhteentoimivuuden ja ICTtoiminnan tuottavuuden ja
taloudellisuuden parantamisessa

Taulukko 2: Digitaaliteknologian luomat mahdollisuudet julkiselle hallinnolle
ICT trendejä

Esimerkkejä mahdollisuuksista

Suuret (reaaliaikaiset) tietomassat, ns. Big Data

•

Tietopohjan laajeneminen

Avoin data

•

Mahdollisuudet parempaan päätöksentekoon (esim. päätösten vaikutusten

Kehittyneet analytiikkatyökalut

Mobiiliteknologia

arvioinnin apuna entistä kehittyneempää analytiikkaa)
•

Palvelujen ja toimintojen kehittäminen todellisia tarpeita vastaavaksi

•

Tiedon saatavuus ja käytettävyys entistä joustavampaa, ajasta ja paikasta

Virtuaalisuus, pilvipalvelut
Digitaaliset palveluekosysteemit

riippumatonta niin kansalaisen kuin virkamiehenkin näkökulmasta
•

Uudet kanavat ja foorumit julkisen hallinnon palveluille

•

Palveluiden uudenlainen yhdisteleminen tulee mahdolliseksi

•

Valtionhallinnon palveluiden parempi nivoutuminen osaksi yhteiskunnan
muita palveluita

•

Fyysisten toimitilojen uudenlainen hyödyntäminen

Sosiaaliset verkostot ja yhteisöt

•

Sosiaaliset verkostot ja yhteisöt ovat yksi tietolähde muiden joukossa

Joukkoistaminen

•

Mahdollisuutena on lisätä vuorovaikutusta kansalaisten kanssa ja tehostaa
palveluita sosiaalisen median kautta

Älykäs ympäristö

•

Internet of Things
Kyberympäristö

Uusia digitaalisessa muodossa tietoa tuottavien lähteiden määrän kasvaessa
myös datan määrä kasvaa

•

Älykäs ympäristö ja oppiva teknologia jopa palveluiden tuottajana?

Hallinnon kehittämisen näkökulmasta sähköisen asioinnin ja digitaalisen tiedon turvallisuus sekä kyberturvallisuus ovat erittäin merkittäviä kysymyksiä. Ensinnäkin kyse on valtion turvallisuudesta: valtion ylimmällä
johdolla ja turvallisuusviranomaisilla tulee olla tietoturvallinen tapa valmistella asioita ja viestiä niistä. Tietoturvallisuudella on myös suora yhteys
siihen, miten Suomeen luotetaan kansainvälisissä neuvotteluissa ja tietojenvaihdossa. Toiseksi tietoturvallisuudessa on kyse hyvän hallinnon toteutuksesta ja kansalaisten luottamuksen ylläpitämisestä: hallinnon tulee toimia siten, että henkilö- tai muut luottamukselliset tiedot pysyvät suojassa
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ja että kansalaiset voivat tähän luottaa. Kolmanneksi, luotettava ja turvallinen tapa asioida valtion ja kuntien kanssa on edellytys sähköisen asioinnin
laajamittaiselle mahdollistamiselle – ja tätä kautta toimintatapojen muuttamisesta kustannustehokkaammiksi.
Sähköisen turvallisuuden alueella valtio on tehnyt ja suunnitellut viime
vuosina paljon. Viime vuosikymmenenä aloitettu turvallisuusverkkohanke
on satojen miljoonien eurojen investointi, ja sille suunnitellaan kymmeniä
tuhansia viranomaiskäyttäjiä. Kyberturvallisuusstrategia annettiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä tammikuussa 2013 ja sen toimeenpano-ohjelma maaliskuussa 2014. Strategian mukaan Suomen tulisi olla maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien
häiriötilanteiden hallinnassa vuoteen 2016 mennessä.
Julkisen sektorin strategisen ICT-sunnittelun puuttuminen aiheuttaa seuraavia riskejä:
•

Tietojärjestelmien kehittäminen on teknologiavetoista, kokonaisvaltaiset toimintaprosessien kehittämishankkeet ja suunnitelmat puuttuvat.

•

Julkisiin palveluihin kohdistuva vaatimustaso nousee ja lisää tarvetta strategiselle ICT-suunnittelulle.

•

Hallinnon taloudellisuutta ja tuottavuutta sekä vaikuttavuutta ei onnistuta kehittämään ICT:n avulla, ja samalla kyber- ja tietoturvallisuusriskien realisoituminen aiheuttaa kustannuksia.

•

Lyhyen tähtäimen taloudellisuusnäkökohdat johtavat siihen, ettei ICT-infrastruktuuria kehitetä riittävästi.

Hallinto toimii liian näkökulmasidonnaisesti ja sektoroituneesti
Valtionhallinto ei ole yhtenäinen ja kiinteä järjestelmä, vaan sen rakenteen
ytimen muodostavat vanhastaan itsenäiset ministeriöt sekä niiden alaiset
virastot. Tehtäviltään ja vastuiltaan tarkasti rajatussa hallinnossa haasteena on yhteisen strategisen tahtotilan toteuttaminen ja aito yhteistyö käytännössä. Asioita valmistellaan sektoroituneesti eikä valmistelu systemaattisesti ylitä hallinnonalarajoja. Ratkaistavat ongelmat ovat usein ilmiölähtöisiä
eivätkä noudata hallinnollisia raja-aitoja, jotka ovat edelleen vahvoja. Sektoroituneessa hallinnossa resurssien vapaa kohdentaminen ja asiakaslähtöisten prosessien rakentaminen on haastavaa. Erityisiä kannusteita hallinnonalarajat ylittävään toimintaan ei ole. Hallinnonalavastuu ja ongelmien
ratkaisuissa tarvittava asiantuntemus eivät myöskään välttämättä kohtaa.
Näkökulmasidonnaisuutta edustaa myös liian suppea näkemys toiminta- ja vaikuttamiskeinoista, mikä muun muassa vaikeuttaa työllisyyspolitiikan tavoitteiden saavuttamista35. Näkökulmasidonnaisuuden ongelma
liittyy myös siihen, että julkisen hallinnon budjetointi- ja ohjausjärjestelmät ohjaavat tarkastelemaan lyhyen aikavälin budjettivaikutuksia eivätkä
pidemmän aikavälin kansantaloudellisia ja julkisen talouden kokonaisuuden tason vaikutuksia.
Tuloksena saattaa tällöin olla ratkaisuja, jotka ovat tietyn hallinnonalavastuun näkökulmasta optimaalisia, mutta laajemmasta näkökulmasta tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteita ei saavuteta ja hallinnon vaikuttavuus ja
palvelukyky saattaa jopa heiketä. Kuitenkin avoin ja aloitteellinen yhteis-
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Hallinnon haasteena on
yhteisen strategisen tahtotilan
toteuttaminen ja aito yhteistyö

Liian suppea näkemys
toiminta- ja vaikuttamiskeinoista
vaikeuttaa työllisyyspolitiikan
tavoitteiden saavuttamista

työ ja strateginen kumppanuus niin julkisen sektorin kuin yksityissektorin
toimijoiden kanssa ovat erityisesti ilmiölähtöisten, monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa entistä tärkeämpiä.
Sektoroituneen ja näkökulmasidonnaisen hallinnon riskejä ovat:
•

Asiakokonaisuuksia valmistellaan siiloutuneesti niin, että valmisteluvastuussa olevan hallinnonalan näkökulma korostuu.

•

Samoja asiakokonaisuuksia valmistellaan päällekkäin useilla hallinnonaloilla ottamatta huomioon muualla tehtävää valmistelua ja kokonaisuutta.

•

Parasta asiantuntemusta ongelmien ratkaisuun ei saada aina hyödynnettyä.

•

Resurssit kohdentuvat epätarkoituksenmukaisesti eikä tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteita saavuteta sektoroitumisen vuoksi.

Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä ei toimi
Yhteiskunnallisesti merkittävin ja valtiontaloudellisilta vaikutuksiltaan laaja-alaisin päätöksenteko tapahtuu valtioneuvostossa. Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmässä on kyse erityisesti päätöksenteon edellytyksistä:
mistä asioista valtioneuvosto päättää ja miten päätettävät asiat valmistellaan. Valmistelu ymmärretään tässä laajasti: minkälainen tietoinfrastruktuuri tutkimuslaitoksineen, tutkimus- ja arviointimäärärahoineen ja asiantuntijoineen valtioneuvostolla on käytössään, minkälaista tiedon tasoa
valmistelussa tavoitellaan, miten avoimesti valmistelu tapahtuu ja miten sidosryhmiä kuullaan, miten politiikkatoimien vaihtoehtoja arvioidaan ja valittujen toimien vaikutuksia ennalta selvitetään ja miten asiat esitetään valtioneuvostolle, eduskunnalle ja julkisuudelle.
Strategisen näkemyksen muodostaminen sekä resurssien joustava käyttö on tiedostettu päätöksentekojärjestelmää ja prosesseja koskevina kehittämistarpeina ja niihin on pyritty uudistushankkeilla vastaamaan, mutta
ongelmat vaikuttavat olevan suurelta osalta ennallaan. Hallinnossa on laadittu paljon erilaisia ja eritasoisia strategia-asiakirjoja, joiden vaikutukset
ovat epäselviä ja jäsentymättömiä. Hallitusohjelman toimeenpanoa kyllä
seurataan, mutta sen valmistelu on jäänyt liki huomiotta.
Valtioneuvoston päätöksentekoon liittyy vahvoja jännitteitä. Toisaalta
hallitusohjelmissa tulisi pyrkiä tiiviyteen ja strategisuuteen. Samalla pyritään
vahvistamaan poliittista ohjausta ja ohjausinstrumentteja, mutta toisaalta
näiden vahvistaminen ei kuitenkaan saisi rajata virkamiesvastuulla tapahtuvaa valmistelua perusteettomasti ennen vaihtoehtojen punnintaa. Päätöksenteon tietoperustaa esitetään vahvistettavaksi, mutta samalla myönnetään,
että asiat tulevat päätettäväksi entistä kompleksisempina ja päätöksiä odotetaan tehtävän yhä nopeammin, usein myös kansainvälisessä ympäristössä.
Tarkastusvirasto voi tuoda näkökulmia tarkastustyönsä kautta toimintojen tehostamiseen kuitenkin siten, että hyvä hallinto ei olennaisesti heikkene. Hyvän hallinnon ylläpitämisessä tärkeä näkökulma on luottamuksen
ylläpitäminen valtion taloudenhoitoon.

Hallitusohjelman toimeenpanoa
seurataan, mutta sen valmistelu
on jäänyt liki huomiotta

Valtioneuvoston päätöksentekoon
liittyy vahvoja jännitteitä

Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmän riskejä ovat:
•

Valtioneuvosto ei pysty muodostamaan ohjauspolitiikkaa ja uudistamaan
käytäntöjään.

•

Poliittisen päätöksenteon ja hallinnollisen valmistelun roolit sekoittuvat.
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3.4 Lainsäädännön vaikuttavuus
tavoitteissaan heikkenee
Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmän tärkein päätösmuoto on eduskunnalle annettu hallituksen esitys. Lainvalmistelun laadulla on suuri merkitys valtion taloudenhoidon tuloksellisuudelle ja eduskunnan päätöksenteon tietoperustalle. Lainsäädäntö määrittää kaikkea valtion rahankäyttöä;
valtion budjetista yli seitsemänkymmentä prosenttia on arviomäärärahoja, joissa käyttötarkoitus on tarkasti lailla sidottu. Lainsäädännön perusteluissa esitetään tavoitteet, jota uudella lainsäädännöllä halutaan saavuttaa.
Lainsäädännöllä määritetään aina viranomaisten tehtävät ja toimivalta eli
keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvin toimiva lainsäädäntö tukee haluttujen vaikutusten syntymistä mahdollisimman alhaisin kustannuksin,
huonosti toimiva taas heikentää mahdollisuuksia saavuttaa asetetut tavoitteet sekä aiheuttaa julkiselle sektorille, yrityksille tai kansalaisille tarpeetonta haittaa ja kustannuksia.

Lainvalmistelun laadulla on suuri
merkitys valtion taloudenhoidon
tuloksellisuudelle ja eduskunnan
päätöksenteon tietoperustalle

Sääntelyn määrä kasvaa – ennakollista ja jälkikäteistä arviointia
varaa parantaa
Niin tutkimuskirjallisuus kuin tarkastusviraston omat havainnot osoittavat
epäkohtia lainsäädännön laadussa. Lakien vaikutusten etukäteisessä arvioinnissa on yhä parannettavaa, ja jopa taloudellisesti hyvin merkittävät lakiehdotukset saatetaan perustella niukasti.
Jo lainvalmisteluvaiheessa tulisi nykyistä tarkemmin analysoida, miten
säännökset voidaan implementoida mahdollisimman optimaalisesti. Lainvalmistelun avoimuutta tulisi – avoimuuden erityispiirteet huomioiden –
lisätä edelleen.
Myös lainvalmistelun johtamisessa on puutteita. Ministeriöissä tulisi
kiinnittää enemmän huomiota voimassa olevan lainsäädännön toimivuuteen sen sijaan, että huomio kiinnittyy lähinnä uuden lainsäädännön laadintaan. Kaikki ministeriöt eivät suunnittele lainvalmistelua ministeriötasolla, eikä ylin johto kaikissa ministeriöissä seuraa valmisteluhankkeiden
etenemistä järjestelmällisesti. Merkittävä epäkohta on myös se, että Suomessa ministeriöt eivät tee järjestelmällisesti jälkiseurantoja merkittävimmistä lakihankkeista. Joissakin merkittävissä lakihankkeissa lainvalmistelijan ja poliittisen päätöksentekijän roolijako on ollut epäselvä.
Lainsäädännön määrä kasvaa edelleen. Uusia aloja otetaan sääntelyn
piiriin ja vanhoja oikeudenaloja säännellään yksityiskohtaisemmin. Lakeja
myös muutetaan yhä useammin. Yhteiskunta oikeudellistuu.
Kansallisesti säädöstasossa tapahtuu kahtalaisia muutoksia. Toisaalta
säädöstasoa edelleen nostetaan ja asetuksia korvataan laeilla. Toisaalta taas
säädöstasoa lasketaan ja annetaan yhä useammin viranomaisten määräyksiä
asetusten sijaan. Suomessa on useita sääntelyviranomaisia, joilla on valtuudet antaa oikeudellisesti velvoittavia normeja. Jatkossa tulisi selvittää, onko näillä sääntelyviranomaisilla edellytykset hyvätasoiseen valmisteluun.
Samalla yhä merkittävämpi osa Suomen lainsäädännöstä tulee suoraan
tai välillisesti Euroopan unionista ja kansainvälisistä yhteisöistä. Kansainvälisen sääntelyn lisääntyminen yhtenäistää normistoa valtioiden välillä,
mutta toisaalta lisää oikeusjärjestyksen pirstaleisuutta: oikeusjärjestelmää
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Lainvalmistelun avoimuuteen
ja johtamiseen tulisi
kiinnittää huomiota

on yhä vaikeampaa ymmärtää koherenttina kokonaisuutena, kun kansainvälinen normijärjestelmä kehittyy kansallisen rinnalla. Näiden muutosten
seurauksena kansalaisten ja yritysten on yhä kalliimpaa selvittää, mikä on
vallitseva oikeustila.
Kansainvälisen sääntelyn lisääntyminen aiheuttaa myös riskin valtion
taloudenhoidolle, jos lainsäädäntö ei huomioi Suomen kansallisia ominaispiirteitä. Aikaisemmin Suomi ei ole aina pystynyt riittävästi vaikuttamaan
valmisteluun Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Järjestelmä, joka Suomeen luotiin sovittamaan yhteen EU:n ja kansallisen lainsäädännön valmistelua, on pysynyt perusteiltaan samana koko jäsenyysajan,
vaikka unionin perusteissa on tapahtunut tänä aikana huomattavia muutoksia ja myös Suomessa valtioelinten toimivaltasuhteet ovat muuttuneet.
Hitaan talouskasvun vuodet ovat vaikeuttaneet poliittista päätöksentekoa useissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Myös Suomessa on ollut nähtävillä, että joidenkin tärkeiden lakihankkeiden valmistelu on ollut viime vuosina erityisen hankalaa. Merkittävimmät lakihankkeet tulisi kuitenkin
pystyä valmistelemaan harkitusti ja pitkäjänteisesti.
Sääntelyyn liittyviä riskejä ovat:
•

Säädösehdotusten vaikutusarviointeja ei tehdä riittävästi eikä laajoistakaan
lainsäädäntömuutoksista aina tehdä jälkikäteistä arviointia.

•

Sidosryhmiä ei kuulla riittävästi ja riittävän aikaisessa vaiheessa valmistelun
tietopohjan varmistamiseksi.

•

Oikeusjärjestelmän pirstaleisuus lisääntyy, jolloin lainsäädännön ymmärtäminen,
arviointi ja muuttaminen vaikeutuvat.

•

Suuri osa sääntelystä on kansainvälistä perua, jolloin Suomen mahdollisuus
vaikuttaa sääntelyn tavoitteisiin ja sisältöön on vain välillinen.

•

Sääntelystä aiheutuva hallinnollinen taakka kansalaisille ja yhteisöille lisääntyy,
vaikka pyrkimyksenä on ollut taakan vähentäminen.
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4

Valtion taloudenhoidon riskit

Tässä luvussa tarkastellaan valtion taloudenhoitoon kohdistuvia merkittäviä riskejä. Valtiontalouden sopeuttamistoimet ja tuloksellisuusvaatimukset
näkyvät valtion taloudenhoidossa. Vaikeassa taloustilanteessa vaatimukset
valtion taloudenhoidon läpinäkyvyydelle, päätöksenteolle sekä olennaisen
tiedon tuottamiselle kasvavat.

4.1 Talousarvion vastaisten menettelyiden
riskit ja laillisuusriskit lisääntyvät
Riskit asianmukaisten budjetointimenettelyiden noudattamiselle korostuvat heikossa taloudellisessa tilanteessa. Talousjohtamisen ja taloushallinnon riskeistä keskeisimpiä ovat talousarvion ja sitä koskevien säännösten
vastaiset menettelyt. Vaikka niiden määrä kirjanpitoyksiköiden perusteella on pienentynyt, on niitä eri asioista kertynyt vuosittain verrattain paljon
(11 kirjanpitoyksikköä ja yhteensä noin 30 huomautusta vuonna 2013). Huomautukset liittyivät suurelta osin välittömästi valtion talousarvion noudattamiseen. Vaikka kielteiset laillisuuskannanotot koskevat yleensä joitakin
taloudenhoidon osa-alueita tai yksilöityjä menettelyjä eikä niiden perusteena ole valtion varoihin kohdistuva väärinkäytös, niitä on kuitenkin aina pidettävä valtion taloudenhoidon kannalta vakavana asiana.
Valtion toimintarakenteiden ja toimintaprosessien muutokset aiheuttavat talousarvion laadinnan säädöstenmukaisuudelle ja tarkoituksenmukaisuudelle riskin. Talousarviovalmistelun välityksellä asetetaan hallinnolliset
muutokset valtiontaloudellisen päätöksenteon välityksellä eduskunnan arvioitavaksi ja päätettäväksi. Budjetin organisatoristen ja sisällöllisten toimivaltuuksien tulisi osaltaan tukea rakenteiden ja toimintaprosessien muuttumista.
Sisäinen valvonta toteutuu entistä enemmän tietojärjestelmissä ja sisäisen valvonnan tarkastus painottuu tietojärjestelmätarkastuksen keinoin tapahtuvaan tietojärjestelmien ja niiden toimintaprosessien testaamiseen ja
arviointiin. Huomiota tulee kiinnittää kontrolliriskeihin, joita ovat ohjausja johtamisjärjestelmän puutteet (ml. tietojärjestelmiin liittyvät) ja sisäisen valvonnan merkityksen aliarvioiminen sekä pitkiin ja monimutkaisiin
toimintaketjuihin sisältyvät sisäisen valvonnan vajeet (ICT-näkökulmasta
monitoimijaympäristö).
Taloudenpidon prosessiin osallistuu tällä hetkellä aikaisempaa useampia toimijoita, mikä sisäisen valvonnan näkökulmasta aiheuttaa haasteita pidentämällä toimintaketjuja, monimutkaistamalla kokonaisuuden hallintaa (kokonaiskuvan saantia), lisäämällä ja hankaloittamalla vastuiden ja
työnjakojen valvontaa ja vaikeuttamalla tietojen, menettelyjen ja vastaavien oikeellisuuden kontrollointia. Tässä kokonaisuudessa myös ohjauksen
(konserni/virasto) ja ohjausmenettelyjen valvonta korostuu. Hallinnossa
sisäisen valvonnan merkitystä tässä kokonaisuudessa ei mielletä, eikä kontrolleja ole aina järjestetty asianmukaisesti.
Talousarvion noudattamisen riskinä on uudistusten nopea valmistelu,
tarkoitushakuisuuden korostuminen ja sekä toimenpiteiden pirstaleisuus.
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Talousjohtamisen ja taloushallin
non riskeistä keskeisimpiä ovat
talousarvion ja sitä koskevien
säännösten vastaiset menettelyt

Toimintaketjujen pidentyminen
aiheuttaa haasteita
sisäiselle valvonnalle

Talousarvion noudattamisesta tai hyvän hallinnon toteutumisesta saatetaan
tinkiä, kun halutaan yhteen tavoitteeseen, esimerkiksi nopeaan toimeenpanoon, liittyviä ratkaisuja. Yksittäisten asioiden sijaan tai rinnalla pitäisi valmistelu liittää aina siihen kokonaisuuteen, johon se kuuluu.
Samoja ja samanlaisia hankkeita rahoitetaan samasta lähteestä eli valtion talousarviosta, mutta taustalla on useita säädöksiä, määräyksiä ja myös
tarpeettomia prosessieroja. Päätösten sisältö tulisi saada standardimuotoiseksi, jolloin kaikista löytyvät samat perusasiat. Maksatuksen rationalisoinnille on selvää tarvetta esimerkiksi siinä, milloin tarvitaan ennakoita, onko
näitä tarpeen maksaa erilaisilla harkinnoilla ja mitä aikaisempia prosessin
vaiheita voidaan hyödyntää myöhemmissä menettelyissä. Tavoitteena voisi olla hakemuksesta maksuun -prosessi, jossa on yksi prosessin peruskuvaus ja poikkeukset mahdutetaan tämän sisälle.
Talousarvion noudattamiseen liittyviä riskejä ovat:
•

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaiset menettelyt
taloushallinnossa lisääntyvät, koska rahoitustilanne tiukkenee ja talousarvion
noudattamiseen liittyvä osaaminen heikkenee.

•

Valtiontalouden sopeuttamistoimet vaikuttavat kielteisesti asianmukaisten
budjetointimenettelyiden noudattamiseen kun suurin huomio kohdistuu nopeisiin,
lyhyen aikavälin tuottavuustoimiin.
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4.2 Konsernipalveluratkaisut ja riippuvuus
ICT:stä aiheuttavat uudenlaisia riskejä
Valtiontalouden tietojärjestelmiä, toimintoja ja palveluja kehitetään enenevässä määrin keskitetysti. Kehittämistä toteuttaa pääosin Valtiokonttori, jota ohjaa valtiovarainministeriö. Keskittämisellä haetaan tuottavuus- ja
kustannushyötyjä määrittelemällä valtionhallinnon virastoille yhdenmukaisia prosesseja ja menettelyjä ja kehittämällä järjestelmiä koko valtionhallinnon käyttöön. Kehitys näyttäisi jatkossakin olevan kohti entistä keskitetympiä järjestelmiä, toimintoja ja palveluita. Keskittämisen myötä tietoja
käsitellään nykyistä vähemmän virastoissa ja enemmän erilaisissa palvelukeskuksissa. Sähköisessä muodossa käsiteltävän tiedon ja toimivan ICT:n
merkitys korostuu.
Taloudenhoitoon liittyviä toimintoja ja palveluita on keskitetty palvelukeskuksen (Palkeet) hoidettavaksi. Virastot ovat siirtyneet käyttämään
Palkeiden palveluita aiemmin käyttämiään talous- ja henkilöstöhallinnon
järjestelmiä hyödyntäen. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseista Palkeiden hoidettavaksi on virastosta riippuen siirretty eri määrä prosesseja ja
toimintoja. Vasta Valtiokonttorin hallinnoimaan järjestelmähanke Kiekuun
siirtymisen myötä ryhdytään käyttämään yhtenäisiä prosesseja ja järjestelmää. Kieku on keskeisin Valtiokonttorin hallinnoima järjestelmäkehityshanke. Muita järjestelmiä ovat Rondo, M2 ja Tilha. Yhteisesti käytettävien
järjestelmien hallinnointi ja ylläpitovastuu on jaettu eri toimijoille, kuten
Palkeisiin ja Valtoriin. Tämän lisäksi tulevat vielä mm. ohjelmistojen ja käyttöpalvelujen toimittajat, joilla on oma roolinsa talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa.
Valtiolla on otettu ja ollaan ottamassa käyttöön uusia talous- ja henkilöstöhallinnon sekä IT -toiminnan konsernipalveluratkaisuja (keskitetyt järjestelmät ja palvelukeskusratkaisut). Palvelukeskusratkaisuun siirtyminen
sekä tilaaja- ja asiakasvirastojen ja palvelukeskuksen välinen vastuunjako
on edelleen kehittämisvaiheessa ja kokonaisuuteen liittyy riskejä. Asiakokonaisuuden hallinnassa korostuvat ohjaamisen merkitys, taloudellisuusja tuottavuuskysymykset ja ratkaisuista saatavien hyötyjen aikaansaaminen.
Toimintojen ja palveluiden siirtämisellä palvelukeskuksen hoidettavaksi sekä uusien järjestelmien käyttöönotolla on merkittävä vaikutus myös osaamisen kannalta. Riskinä on, että uudistuneessa toimintaympäristössä osaamista ei vielä ole riittävästi tai oikeissa paikoissa.
Hallinto on muuttumassa ICT-sidonnaiseksi informaatiohallinnoksi,
missä tuottavuus ja taloudellisuus sekä vaikuttavuus edellyttävät tietojohtamista. Julkisen hallinnon valmiudet tietojohtamiseen ovat kuitenkin riittämättömät. Riippuvuus ICT:stä on kasvanut. Riskinä tässä on, että osaamista ei välttämättä ole siellä missä pitäisi. Lisäksi riskejä on muun muassa
työnjako-, yhteistyö- ja vastuunjakokysymyksissä, hankintaosaamisessa, tietoturvan hallinnassa, kokonaisuuden ohjauksessa ja omistuskysymyksissä.
Ulkoistukseen liittyvät riskit korostuvat. Riskinä on myös, että ICT-sidonnainen hallinto lisää tietoturvallisuuden riskejä ja tietoturvallisuustyön painoarvoa taloudenhoidon luotettavuuden ja toimivuuden perusedellytyksenä.
Tietoturvallisuuden merkitys korostuu. Viime aikoina hallinnon ulkopuolelta tulevat tietoturvauhat ja -hyökkäykset ovat lisääntyneet.
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Keskittämisellä haetaan
tuottavuus- ja kustannushyötyjä
määrittelemällä valtionhallinnon
virastoille yhdenmukaisia
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linnon käyttöön

Hallinto on muuttumassa
ICT-sidonnaiseksi
informaatiohallinnoksi, missä
tuottavuus, taloudellisuus
ja vaikuttavuus edellyttävät
tietojohtamista

ICT-sidonnaisuuden lisääntyminen ja tietoturvallisuuden merkityksen
korostuminen tullevat olemaan trendinä myös jatkossa. Riippuvuus ICT:stä
tuo mukanaan sen, että sisäisessä valvonnassa keskitytään entistä enemmän
tietojärjestelmillä tuotetun tiedon valvontaan ja siihen, että tuotetut tiedot
ovat muuttumattomia ja eheitä. Keskeistä tässä on varmistaa, että tietojen
käsittelyyn liittyvät kontrollit toimivat asianmukaisesti ja että tietoturvallisuus ei vaarannu tietojen käsittelyprosessin (elinkaaren) aikana. Käytännössä tehtyjen palvelukeskus- ja tietojärjestelmäratkaisujen myötä kyseessä on iso muutos, joka asettaa isoja vaatimuksia sisäiselle valvonnalle.
Konsernipalveluratkaisut ja riippuvuus ICT:stä aiheuttavat seuraavia riskejä:
•

Palvelukeskusratkaisuun siirtyminen voi johtaa monimutkaisiin hallinnointiketjuihin,
vastuunjaon epäselvyyteen sekä tiedonkulun ongelmiin.

•

Kieku-järjestelmän käyttöönotto on edennyt suunniteltua hitaammin, kustannushyötyjä ei ehkä saavuteta eivätkä menettelyt välttämättä yhtenäisty.

•

Riippuvuus ICT:stä lisää osaamisriskejä sekä tietoturvallisuus- ja kyberturvallisuusriskejä.

•

ICT:n ja teknologian hyödyntämistä ei oteta toiminnalliseksi osaksi hallinnon
uudistuksia.

•

ICT:n ohjaus ja rahoitus ovat hajautuneet monelle eri toimijalle, konsernikokonaisuus on edelleen epäselvä.
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4.3 Taloudenhoidosta puuttuu
kokonaisuuden näkökulma
Valtiontalous ja valtionhallinto muodostavat rakenteeltaan osin hajanaisen
kokonaisuuden. Valtiolla ei ole tällä hetkellä selkeää konsernirakennetta eikä myöskään varsinaista konsernitilinpäätöstä, vaikka valtionhallinnon ja
laajemmin julkisen hallinnon kehittämisessä on 2000-luvulla pyritty varsinkin valtiovarainministeriön toimesta vahvistamaan valtionhallinnon
tai koko julkishallinnon kokonaisuuden näkökulmaa eli konserninäkökulmaa. IMF on Suomen julkisen talouden avoimuutta koskevassa arvioinnissaan suosittelemassa Suomelle nyt hajanaisen, mutta runsaan tietovarannon kokoamista myös julkisen talouden kokonaisuuden ja valtiokonsernin
kattavaksi kokonaistasetarkasteluksi (konsernitase ja konsernitilinpäätös).
Valtiokonsernin varoista yli 60 prosenttia on muualla kuin valtion talousarviotalouden yksiköissä. Valtiokonsernin varallisuutta hallitaan näin
olennaisilta osin muilla tavoin kuin suoraan valtion talousarviolla. Valtiokonsernin taseen ja talouden kokonaistarkastelun puutteet rajoittavat merkittävästi eduskunnan budjettivaltaa ja vaikeuttavat eduskunnan valtiontaloudellisen vallan käytön edellytyksiä. Tämän voidaan arvioida muodostavan
riskin eduskunnan valtiontaloudelliselle vallalle ja sen käytön tosiasiallisille edellytyksille.
Tietojen standardointi ja riittävä yhtenäistäminen vaativat aikaa. Kiekujärjestelmän käyttöönotto on edennyt suunniteltua hitaammin. Käyttöönotto kokonaisuutena edellyttää laajasti uutta osaamista valtion talous- ja
henkilöstöhallinnossa. Kustannushyötyjä ei vielä ole saavutettu, aikataulut
eivät ole pitäneet, menettelyt eivät vielä ole yhtenäistyneet. Asiakokonaisuudessa korostuu ohjaamisen merkitys, taloudellisuus- ja tuottavuuskysymykset, yhdenmukaisten menettelyjen ja prosessien aikaansaaminen, vastuun- ja työnjakokysymykset sekä tietojen ja tietojärjestelmien omistajuus.
Tietojen standardoinnin ja yhtenäisten tietorakenteiden sekä tietojen
yhteentoimivuuden puutteet vaikeuttavat julkisen hallinnon johtamista ja
toimintaa yleisemminkin. Esimerkiksi valtionhallinnon strategioilta ja konserniohjausdokumenteilta puuttuu yhtenäinen sähköinen rakenne ja esittämistapa, mihin valtioneuvoston ohjauspolitiikkaa kehittänyt OHRA-hanke
on raportissaan ehdottanut korjaavia toimenpiteitä.
Valtionhallinnon ja laajemmin koko julkisen hallinnon toimintarakenteet ovat syntyneet historiallisen kehityksen tuloksena. Aikanaan hyvinkin perustellut rakenteet ja toimintatavat ovat voineet vanhentua olosuhteiden muuttumisen vuoksi. Valtion taloudenhoitoon vaikuttavana riskinä
on, ettei Suomessa pystytä riittävän systemaattiseen, johdonmukaiseen ja
kunnianhimoiseen hallintopolitiikkaan, jolla julkisen hallinnon rakenteet
uudistetaan vastaamaan 2020-luvun kansainvälisen, jälkiteollisen palveluyhteiskunnan ja informaatiohallinnon tarpeita ja olosuhteita. Hajanainen
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valtionhallinnon ja julkishallinnon rakenne, konserninäkökulman ja tämän
myötä kokonaisuuden johtamisen puuttuminen sekä toimintamallien siiloutuminen ja siihen liittyvä osaoptimointi aiheuttavat olennaisia riskejä toiminnan tulokselliselle järjestämiselle.

Kokonaisuuden näkökulman puuttuminen taloudenhoidosta aiheuttaa seuraavia riskejä:
•

Valtiokonsernin taseen ja talouden kokonaistarkastelun puutteet rajoittavat merkittävästi eduskunnan budjettivaltaa.

•

Hajanainen valtionhallinnon ja julkishallinnon rakenne ja konserninäkökulman puuttuminen vaikeuttavat merkittävästi kokonaisuuden hallintaa.

•

Päätöksenteon tietoperusta ei tue tietoisuutta päätöksistä aiheutuvista kustannuksista tai kustannussäästöistä.

•

Valtion konsernitaseen ja kokonaiskuvan puute heikentävät valtion infra- ja muun
omaisuuden hoitamista ja tulevaisuushakuista kehittämistä.
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4.4 Ohjaus- ja johtamisjärjestelmät eivät
kehity
Valtion substanssitoiminnot saavat yhä enemmän kansainvälistä ja rajat
ylittävää luonnetta. Tämä on lähtökohtaisesti merkittävä haaste valtion taloudenhoidon hallinta- ja valvontajärjestelmille, jotka on rakennettu kansallisvaltion rakenteille. Riskinä on, pystytäänkö kansainvälisissä ja rajat ylittävissä verkostoissa toimimaan tehokkaasti ja toimivatko tilivelvollisuutta
ja laajemmin hyvää hallintoa toteuttavat mekanismit niissä. Valtion taloudenhoidon ohjaus, eduskunnan finanssivalta ja eduskunnan finanssivaltaa
ja hyvän hallinnon periaatteiden toteuttamista turvaava taloudenhoidon
ulkoinen valvonta joutuvat uudenlaisten tilanteiden ja haasteiden eteen.
Kansainvälistyvät järjestelyt saattavat heikentää olennaisestikin Suomen
eduskunnan finanssivaltaa tai kansalaisten turvallisuuden tunnetta. Valtiontalouden hoidossa on myös pystyttävä riittävästi seuraamaan erilaisten kansainvälisten riskien kehittymistä ja niiden mahdollisia vaikutuksia Suomeen.
Tuloksellisuuden laskentatoimen tila on parantunut. Jossain määrin tämä johtuu siitä, että yliopistot eivät enää ole valtion kirjanpitoyksiköitä. Niiden tuloksellisuuden laskentatoimessa oli eniten puutteita. Kuitenkin useiden kirjanpitoyksiköiden tuloksellisuuden laskentatoimi, ja siinä erityisesti
työkustannusten kohdentamisen seuranta, on selvästi parantunut. Toimivien tuloksellisuusmittareiden kehittäminen on kuitenkin ollut heikompaa.
Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettävien oikeiden ja riittävien tietojen
osalta tilanne on mennyt viime vuosina hitaasti parempaan suuntaan. Keskeinen ongelma ja käytännön riski on kuitenkin edelleen siinä, että tuloksellisuustietoja – ja erityisesti taloudellisuus- ja tuottavuustietoja – hyödynnetään kovin rajatusti valtionhallinnon johtamisessa ja ohjaamisessa.
Johtajasukupolvenvaihdos on jonkin verran parantanut tilannetta, mutta erityisen suurta kehitystä laajassa mittakaavassa ei ole tapahtunut. Vielä
suurempi ongelma näyttäisi olevan ministeriöiden ohjauksessa, jossa etenkään toiminnalliseen tehokkuuteen liittyvässä ohjauksessa ei ole tapahtunut merkittävää kehitystä.
Siirtomenojen hallinnoinnin kehittämistä varten on vuonna 2013 käynnistetty valtiovarainministeriössä kehittämistyö, jonka tavoitteena on yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa kehittää keinoja valtionavustusten
käytön vaikuttavuuden parantamiseksi sekä hallinnollisen byrokratian vähentämiseksi. Kehittämistyötä hyödynnetään valtionavustusjärjestelmien
kehittämisessä erityisesti niillä osa-alueilla, jotka eivät ole erikseen selvitettävänä rakennepoliittisessa ohjelmassa. Kehittämistyössä on tuotu esiin
tavoitteita, joilla pyritään vastaamaan nähtyihin riskeihin. Hyviä käytäntöjä, asianmukaista sisäistä valvontaa ja prosessin tehokkuutta tukemaan tarvitaan täsmällinen ja selkeä prosessi. Budjetoinnin selkeyteen on tarpeen
kiinnittää huomiota.
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Kansainvälistyvät järjestelyt
saattavat heikentää
Suomen eduskunnan
finanssivaltaa tai kansalaisten
turvallisuuden tunnetta

Keskeinen ongelma on se, että
tuloksellisuustietoja hyödynnetään
kovin rajatusti valtionhallinnon
johtamisessa ja ohjaamisessa

Yhteisiä eurooppalaisten julkisen sektorin tilinpäätöksen standardeja
kehitetään parhaillaan. EPSASin käyttöönotto on mahdollinen lähivuosina. Eräänä tavoitteena on tuottaa parempaa informaatiota erityisesti sellaisista eristä, joiden arvo muuttuu erilaisten arvioiden perusteella. Hyvin toteutettuna standardeista voidaan saada toimivia, mutta niiden
käyttöönottoon liittyy myös riskejä päätöksentekijän käytettävissä olevan
tiedon muuttuessa erilaisiin arvioihin perustuvaksi.
Ohjaus- ja johtamisjärjestelmien kehittymiseen liittyviä riskejä:
•

Kansainvälistyvät järjestelyt saattavat olennaisesti heikentää eduskunnan
budjettivaltaa ja kansalaisten luottamusta valtion taloudenhoitoon.

•

Tuloksellisuustietoja ei hyödynnetä johtamisessa ja ohjaamisessa.

•

Uudistusten nopea valmistelu, tarkoitushakuisuuden korostuminen ja toimenpiteiden
pirstaleisuus rapauttavat hyvää hallintoa ja heikentävät kokonaisuuden toimivuutta.

•

EPSASin käyttöönottoon liittyy riskejä tiedon muuttuessa erilaisiin arvioihin
perustuvaksi.
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Liite 1. Riskianalyysin toteutus ja tarkastussuunnittelu

Riskianalyysin toteuttaminen
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi tehdään aina neljäksi vuodeksi kerrallaan ja siten tämä riskianalyysi on vuosille 2015–2019. Riskianalyysia uudelleen arvioidaan vuosittain ja tämä vuosittain rullaavasti tapahtuva riskianalyysin arviointi toteutetaan johdon tuen päällikön johdolla. Riskianalyysi valmistui kevätkaudella 2015.
Riskianalyysi on laadittu kaikkien tarkastus- ja valvontayksiköiden yhteistyönä. Toimeksianto riskianalyysityölle
annettiin yksiköille elokuussa 2013. Johdon tuen yksikkö ja finanssipolitiikan valvonta -toiminto ovat johtaneet hanketta ja lisäksi hankkeelle perustettiin valmisteluryhmä, johon ovat kuuluneet jäsenet tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen sekä tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksiköistä. Lisäksi tarkastusviraston
ITAR-ryhmä on osallistunut valmisteluun. Vuoden 2014 alkupuolella toteutettiin yksiköiden kokoamien tausta-analyysien pohjalta alustava valmisteluaineisto. Valmisteluryhmän jäsenten kautta koordinoidusti on tuotu valmisteluun myös kaikkien yksiköiden ja niiden tarkastajien valmistelutyö. Vuonna 2014 ja 2015 alussa koko valmisteluryhmä osallistui riskianalyysin analysointiin ja kirjoitustyöhön. Pääjohtaja, johdon tuen päällikkö, TA-johtoryhmä sekä
VTV-johtoryhmä ovat kommentoineet työn sisältöä ja antaneet siihen virikkeitä koko prosessin ajan. Lisäksi riskianalyysiä on käsitelty tarkastusviraston laajennetussa johtoryhmässä.
Riskianalyysissa alkumenetelmänä käytettiin PESTE-kehikkoa (Political, Economic, Social, Technological and Environmental), jonka kautta hahmoteltiin strukturoidusti sekä toimintaympäristöä että riskejä. Aineistoon ovat kuuluneet akateeminen tutkimuskirjallisuus, kansainvälisten järjestöjen analyysit, talouden kehitystrendit, viranomaisaineisto, tarkastuskertomukset ja valtion tilinpäätösanalyysi. Lisäksi toteutettiin ministeriöiden kansliapäälliköiden
haastatteluja ja muita sidosryhmähaastatteluja.
Henkilöstö osallistui yhteiseen keskusteluun ja riskien kartoittamiseen riskianalyysityön eri vaiheissa
järjestetyil-lä teemakohtaisilla asiantuntijakerroskahveilla ja puoli päivää kestäneessä riskianalyysityöpajassa
kesäkuussa 2014, joka toteutettiin oppimiskahvila-menetelmällä. Osana riskianalyysiprosessia järjestettiin myös
pohjoismainen ris-kianalyysityöpaja tammikuussa 2015 Helsingissä, jonka puheenjohtajana tarkastusvirasto toimi
ja jonka tulokset ra-portoidaan pohjoismaisessa pääjohtajakokouksessa.
Riskianalyysissä on käyty kattavasti läpi kansantalouden, valtiontalouden sekä valtion taloudenhoidon riskejä.
Riskianalyysityössä suuntauduttiin valtion talouden kannalta tärkeisiin kysymyksiin ja poikkihallinnollisiin kokonaisuuksiin. Riskianalyysin tarkoituksena on ollut myös auttaa linkittämään tarkastustieto ja yksittäiset tarkastukset
osaksi yhteiskunnallista ja kansantaloudellista kokonaisuutta. Laaja-alainen kokonaisnäkökulma riskeihin on mahdollistanut tarkastusriskien katvealueiden löytämisen sekä tuottanut horisontaalisia painopisteitä. Valtion- ja kansantalouden riskianalyysin merkittävä hyöty on, että se läpileikkaa viraston tarkastustoiminnan kokonaisuutena ja
sen kattavuus ulottuu kaikkiin tarkastuslajeihin ja valvontatoimintoon sekä asiantuntijuuden piiriin.

Tarkastussuunnitelma ja tarkastusten kohdentaminen
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysin keskeisenä roolina on vahvistaa valtiontaloudellista näkökulmaa ja siihen
perustuvaa olennaisuutta kaikessa tarkastusviraston toiminnan suuntaamisessa ja raportoinnissa. Valtiontalous ymmärretään valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä ja tarkastettavuusanalyysissä perustuslain tarkoittamalla tavalla laajasti siten, että myös välilliset vaikutukset valtiontalouteen otetaan huomioon.
Valtion- ja kansantalouden riskianalyysiä hyödynnetään tarkastusviraston tarkastussuunnitelman36 laadinnassa.
Riskianalyysin avulla VTV:n tarkastussuunnitelman yhteydessä suunnitellaan ja linjataan tarkastusteemat, painopisteet sekä tarkastusaiheet. Siten tarkastusviraston tarkastussuunnitelmassa käsiteltävät tarkastusten kohdentamista
koskevat linjaukset ja painopisteet sekä henkilöstövoimavarat ja taloudellinen resursointi ovat rajattu riskianalyy-
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sin ulkopuolelle. Tarkastusviraston ylin johto vastaa siitä, että kunkin työtehtävän ja hankkeen
toteuttamiseen on olemassa riittävä osaaminen ja riittävä kapasiteetti, mukaan lukien riittävät aikaresurssit, henkilöstövoimavarat ja taloudelliset voimavarat. Tarkastussuunnitelmassa
pääjohtaja tekee johdon tuen päällikön esittelystä ja virkamiesjohtoryhmän valmistelun perusteella päätöksen tarkastuksien kohdentamisesta, suuntaamisesta, kattavuudesta aihe-, teemaja painopistevalinnoissa ja tarkastusriskin ottamisesta. Lisäksi kustakin tarkastuslajista tai toiminnosta vastaava päällikkö vastaa yksikön tai toiminnon tason päätöksenteosta tarkastusten
kohdentamisesta, osaamisesta ja resursseja koskevissa kysymyksissä.
Riskianalyysityön yhtenä keskeisenä kehittämistavoitteena on ollut toimeenpanna ja kehittää edelleen tarkastusviraston tarkastussuunnitteluprosessia, joka lähtee strategiasta valtion- ja kansantalouden riskianalyysin ja tarkastuslajikohtaisten riskianalyysien kautta viraston
tarkastussuunnitelmaan ja yksiköiden suunnitelmiin ja yksittäisiin tarkastuksiin. VTV2020strategian mukaisesti valtion- ja kansantalouden riskianalyysin avulla tunnistettiin tärkeimmät
tarkastusaiheet ja -kysymykset. Riskianalyysissä tunnistettuja riskejä hyödynnetään tarkastussuunnitelman laadinnassa tulevina vuosina. Tarkastussuunnitelmassa tarkastukset kohdennetaan tarkastuksen yleisten suuntaamisperiaatteiden ja tarkastuslajikohtaisten olennaisuusperiaatteiden perusteella tarkastusaiheisiin.
Edellä mainittuja pääriskialueita on jo käytetty VTV:n tarkastustoiminnan suuntaamisessa,
kun VTV:n tarkastussuunnitelmassa vuosille 2015–2019 laadittiin tarkastusviraston vaikuttavuussalkku vuodelle 2015. Vaikuttavuussalkussa 2015 kohdennettiin pääriskialueiden mukaisesti tarkastusteemat ja painopisteet sekä linjattiin, millä tarkastuslajille tai valvontatoiminnoilla
vastataan ko. painopisteeseen. Lisäksi vaikuttavuussalkussa otettiin huomioon, että painopisteitä ja teemoja määritellään joko varmentavalle tai kehittämissuosituksia antavaan toimintaan.
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