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Finanssipolitiikan valvonnan raportti 
kevät 2018

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo ja arvioi finanssipolitiikkaa EU:n 
 vakaus sopimuksessa (finanssipoliittinen sopimus) ja Euroopan unionin lain-
säädännössä tarkoitettuna kansallisena riippumattomana finanssi politiikan 
valvontaelimenä. Valvontatehtävästä säädetään valtiontalouden tarkastus-
virastosta annetussa laissa (676/2000) ja niin sanotussa finanssi poliittisessa 
laissa (869/2012) ja sen nojalla säädetyssä asetuksessa julkisen talouden 
suunnitelmasta (120/2014, muutettu asetuksella 619/2017). Valvonta käsit-
tää finanssipolitiikkaa ohjaavien finanssipolitiikan sääntöjen asettamisen 
ja toteutumisen arvioinnin. Siihen kuuluu julkisen talouden suunnitelman 
laadinnan ja toteuttamisen valvonta, finanssipolitiikan pohjalla käytettä-
vien makrotalouden ja julkisen talouden ennusteiden luotettavuuden ar-
viointi sekä EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisen valvonta. 
Tarkastus virasto valvoo myös julkisen talouden keskipitkän aikavälin ta-
voitteen (MTO) noudattamista sekä siihen liittyvää korjaus mekanismia. 
Valvonnallaan tarkastus virasto edistää sääntöjen läpi näkyvyyttä ja ymmär-
rettävyyttä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä.

Tässä raportissa esitetään finanssipolitiikan valvonnan kevään 2018 ha-
vainnot.
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Finanssipolitiikan valvonnan arvio

Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut lakisääteisen finanssi politiikan 
valvontatehtävänsä toteuttamiseksi julkisen talouden suunnitelman laa-
dinnan säädöstenmukaisuutta, hallituksen julkiselle taloudelle asetta mien 
tavoitteiden saavuttamista, valtiontalouden kehysten sekä EU:n vakaus- 
ja kasvusopimuksen noudattamista vuonna 2017 sekä kevään 2018 julki-
sen talouden suunnitelman perustana olevien valtiovarainministeriön en-
nusteiden realistisuutta. Arvio perustuu julkisen talouden suunnitelman ja 
sen sisältämän Suomen vakausohjelman tausta-aineistoihin, valtiovarain-
ministeriön riippumattomaan ennusteeseen sekä muiden ennustelaitosten 
talous ennusteisiin. EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen säännöstöön kuuluvan 
rakenteellisen jäämän ja menosäännön laskenta ja niitä koskevat tulkinnat 
perustuvat niitä koskeviin EU-säädöksiin ja ohjeistukseen. Kehysten nou-
dattamisen arviointiin käytettiin hallituksen kehyspäätös- ja talousarvio-
asiakirjoja, talousarvion toteumatietoja ja valtion tilinpäätöstietoja.

Tarkastusvirasto on päätynyt arvion perusteella seuraaviin havaintoi-
hin ja johtopäätöksiin:
1. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2019-2022 on laadittu oleelli-

silta osin sitä koskevan asetuksen mukaisesti. 
2. Julkisen talouden nimellistä rahoitusasemaa koskeva hallituksen 

esittämä monivuotinen tavoiteura ja julkisen talouden ala sektoreille 
vaali kauden ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa asete-
tut rahoitus asematavoitteet eivät muodosta täysin yhtenäistä koko-
naisuutta.

3. Hallitus on kohentuneen taloustilanteen myötä saavuttamassa vuo-
teen 2019 asettamansa julkisen talouden rakenteellisen rahoitusasema-
tavoitteen (MTO). Myös julkisen talouden velkasuhde on taittumassa 
tavoitteen mukaisesti.

4. Valtiontalouden kehyksiä on noudatettu vuonna 2017.
5.  Suomi on vuonna 2017 noudattanut EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen 

ennalta ehkäisevää osiota sekä korjaavaa osiota. 
6. Julkisen talouden suunnitelman perustana oleva valtiovarainministe-

riön ennuste on realistinen, joskin sote- ja maakuntauudistus sisältää 
julkisen talouden suunnittelukaudella riskejä ennustetta suuremmis-
ta julkisista menoista.
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Yhteenveto havainnoista

Pääosa hallituskauden ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa ase-
tetuista rahoitusasema- ja velkatavoitteista tullaan tarkastusviraston teke-
män arvion perusteella saavuttamaan. Rakenteellista jäämää koskeva tavoi-
te saavutettiin jo vuonna 2016. Myös nimellisten rahoitusasema tavoitteiden 
saavuttaminen on lähellä. Julkinen velka suhteessa bruttokansan tuotteeseen 
on kääntynyt laskuun. Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvaje 
on pienentynyt olennaisesti, mutta ehdollisten vastuiden, kuten valtion-
takausten, muodostama riski julkisen talouden kestävyydelle on kasvanut 
huomattavasti.

Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan tekemäs-
sä arvioinnissa ei ole havaittu merkittäviä puutteita finanssipoliittisen lain 
ja sen nojalla annettujen säädösten muodostaman kokonaisuuden noudat-
tamisessa. Finanssipoliittisessa sopimuksessa määritellyn, julkista taloutta 
koskevan keskipitkän aikavälin rahoitusasematavoitteen (MTO) saavutta-
misessa on edistytty säädösten mukaisesti. Julkisen talouden suunnitelmaa 
koskevan asetusmuutoksen edellyttämät nimellistä rahoitusasemaa koske-
vat monivuotiset tavoitteet julkiselle taloudelle ja sen osa-alueille on ase-
tettu. Julkisen talouden suunnitelman sisältö ja rakenne vastaavat pitkäl-
ti vaatimuksia. Julkisen talouden tavoitteenasettelu on kuitenkin osittain 
epä selvää. Lisäksi julkisen talouden suunnitelman tietosisältöä on edelleen 
syytä tarkentaa joidenkin yksityiskohtien osalta.

Tarkastusviraston arvion mukaan Suomi on noudattanut EU:n  vakaus- ja 
kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja korjaavan osion kriteereitä vuonna 
2017. Ennakollisen arvion mukaan Suomi täyttää ennalta ehkäisevän osion 
vaatimukset keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisesta myös vuosi-
na 2018 ja 2019. Ennakkoarvion mukaan korjaavan osion kriteereitä nou-
datetaan 2018–2019.

Valtiovarainministeriön ennusteet bruttokansantuotteen kasvulle ja julki-
sen talouden rahoitusaseman BKT-suhteen kehitykselle vuosina  2018–2020 
ovat lähellä sekä muiden kotimaisten ennustelaitosten, että Euroopan ko-
mission ennusteita. Ennustekuvaa voi luonnehtia tämän hetkisin tiedoin 
realistiseksi, joskin sote- ja maakuntauudistus sisältää julkisen talouden 
suunnittelukaudella riskejä ennustetta suuremmista julkisista menoista. 
Talous kasvuennusteen tarkentumisriski on suunnaltaan neutraali, mutta pai-
nottuu kuluvan vuoden jälkeen hieman alasuuntaan. Valtio varainministeriön 
makroennusteet ovat osoittautuneet pitkän aikavälin ennuste vertailussa 
luotettaviksi.

Tarkastusviraston havaintojen mukaan valtiontalouden kehyksiä on 
noudatettu vuonna 2017 ja kehyksen ulkopuoliset menot pysyivät vakaalla 
tasolla. Vuoden 2017 kehystasoon tehdyt rakenteelliset tarkistukset on to-
teutettu kehysmenettelyn periaatteiden mukaisesti. Kehysmenettelyn toi-
mivuudessa menojen rajoittajana on samalla kuitenkin havaittu ongelmia 
ja erityisesti rakennetarkistusten perusteiden läpinäkyvään esittämiseen 
talousarvioissa tulisi kiinnittää huomiota.
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1 Julkisen talouden suunnitelma ja 
julkisen talouden näkymät

Finanssipoliittisen lain ja sen nojalla annettujen säädösten muodostaman ko-
konaisuuden noudattamisessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita tarkastus-
viraston toteuttamassa arviossa. Finanssipoliittisessa sopimuksessa määritel-
lyn, julkista taloutta koskevan keskipitkän aikavälin rahoitusasematavoitteen 
(MTO) saavuttamisessa on edistytty säädösten mukaisesti. Julkisen talou-
den suunnitelmaa koskevan asetusmuutoksen edellyttämät nimellistä ra-
hoitusasemaa koskevat monivuotiset tavoitteet julkiselle taloudelle ja sen 
osa-alueille on asetettu. Julkisen talouden tavoitteenasettelu on kuitenkin 
osittain epäselvää, ja julkisen talouden suunnitelman tietosisältöä on edel-
leen syytä kehittää.

Hallituskauden ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa ase-
tetut rahoitusasema- ja velkatavoitteet tullaan tämän hetkisten näkymien 
perusteella saavuttamaan suurelta osin. Julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyysvaje on pienentynyt olennaisesti, mutta ehdollisten vastuiden muo-
dostama riski julkisen talouden kestävyydelle on kasvanut huomattavasti.

Julkisen talouden tavoitteenasettelun selkeydessä on 
kehittämistarpeita – tavoitteet eivät ole keskenään täysin 
johdonmukaisia

Julkisen talouden suunnitelmaa säätelevän asetuksen mukaan julkisen ta-
louden suunnitelmassa asetetaan rahoitusaseman BKT-suhdetta koskevat 
monivuotiset tavoitteet koko julkiselle taloudelle sekä näiden lisäksi tavoite 
julkisen talouden osa-alueille (valtiontalous, kuntatalous, työeläkelaitokset 
ja muut sosiaaliturva rahastot). Julkisen talouden suunnitelmassa julkisel-
le taloudelle on asetettu rahoitusaseman BKT-suhdetta koskeva tavoite ura 
vuoteen 2021 asti. Julkisen talouden osa-alueille asetettu tavoite ulottuu 
hallituskauden loppuun vuoteen 2019 asti. 

Asetetuista tavoitteista ei muodostu täysin johdonmukaista kokonai-
suutta. Julkisen talouden tavoiteura johtaa vuonna 2019 heikompaan jul-
kisen talouden rahoitusasemaan (-0,8) kuin alasektoreille vaalikauden en-
simmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa erikseen asetetut tavoitteet 
(0,0). Tämä johtaa epäselvyyteen siitä, mikä on tosiasiallinen julkisen talou-
den tavoite vuodelle 2019. JTS-asetuksen mukaan rahoitusasematavoitteet 
on lisäksi asetettava siten, että ne valtiovarainministeriön ennuste huo mioon 
ottaen johtavat vähintään julkisen talouden rakenteelliselle rahoitus asemalle 
asetetun tavoitteen saavuttamiseen. Rakenteelliselle rahoitusasemalle niin 
kutsuttujen finanssipoliittisen lain ja finanssipoliittisen sopimuksen no-
jalla vuodelle 2019 asetettu tavoite on -0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. 

Julkisen talouden nimelliselle rahoitusasemalle asetettu -0,8 prosentin 
tavoite vuodelle 2019 ei välttämättä johtaisi rakenteellisen jäämän tavoit-
teen saavuttamiseen. Tämä johtuu siitä, että nykyisen suhdannenäkymän 
valossa rakenteellinen alijäämä muodostuu nimellistä alijäämää suurem-
maksi vuonna 2019, mikä ei olisi linjassa JTS-asetuksen vaatimuksen kans-
sa. Riippumattoman ennusteen perusteella nimelliselle rahoitusasemalle 
asetettu tavoite kuitenkin ylitetään selvästi, joten asialla ei ole nyt käsillä 

Koko julkisen talouden 
tavoite vuodelle 2019 
poikkeaa alasektoreiden 
yhteenlasketusta tavoitteesta
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olevan ennustenäkymän valossa juurikaan käytännön merkitystä. Tilanne 
kuitenkin kuvastaa eri tavoitteiden välistä osittain epäselvää suhdetta, jo-
hon tulisi jatkossa kiinnittää huomiota.

Julkisen talouden suunnitelman sisältö ja rakenne vastaavat 
olennaisilta osin vaatimuksia

JTS-asetus säätelee yksityiskohtaisesti julkisen talouden suunnitelman si-
sältöä. Suunnitelma vastaa voimassa olevia vaatimuksia olennaisilta osin. 
Julkisen talouden alasektoreiden tulo- ja menoeriä ei kaikilta osin esite-
tä asetuksen mukaisesti. Lisäksi joidenkin muiden yksityiskohtien kohdal-
la sisällön asetuksenmukaisuus on tarpeen varmistaa tietosisältöä laajen-
tamalla ja selkeyttämällä. 

JTS-asetuksen mukaan julkisen talouden suunnitelman tulee kattaa koko 
julkinen talous. Suunnitelman tulee sisältää valtiontaloutta, kunta taloutta, 
lakisääteisiä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja koskevat osat. 
Suunnitelman kattavuus ja rakenne ovat asetuksen mukaisia, joskin työ-
eläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja koskevat osat ovat sisällöltään 
verraten niukkoja. Lisäksi JTS-asetuksen mukaan suunnitelmassa tulisi esit-
tää arviot kaikkien alasektoreiden keskeisistä tulo- ja meno eristä, mutta työ-
eläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen osalta niitä ei esitetä. Tie-
dot esitetään tältä osin ainoastaan sosiaaliturvarahastot yhteensä -tasolla.

Tulo- ja menoeriä koskevat arviot laaditaan JTS-asetuksen mukaan kah-
den vaihtoehdon mukaisina: oletuksella, että tuloihin ja menoihin vaikut-
tavaa lainsäädäntöä ei muuteta, sekä oletuksella, että tuloihin ja menoihin 
vaikuttavaa lainsäädäntöä muutetaan valtioneuvoston yksilöimällä taval-
la. Molemmista vaihtoehdoista tulee esittää niiden vaikutus julkisen talou-

VTV valvoo finanssipoliittisen lainsäädännön noudattamista

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo lakisääteisenä tehtävänään 
niin kutsutun finanssipoliittisen lain1 ja sen nojalla annettujen säädösten 
muodostaman kokonaisuuden noudattamista. Finanssipoliittinen laki 
ja sen nojalla annettu asetus2 saattavat talous- ja rahaliiton vakaudes-
ta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn valtio-
sopimuksen määräykset voimaan Suomessa. Osana valtiosopimusta 
on finanssipoliittinen sopimus. Tarkastusvirasto on finanssipoliittisessa 
sopimuksessa mainittu kansallinen elin, joka sopimuksen mukaan vas-
taa sen 3. artiklassa esitettyjen sääntöjen noudattamisen valvonnasta.

Finanssipoliittisen lain nojalla on annettu lisäksi asetus julkisen 
talouden suunnitelmasta3 (JTS). Asetuksen vaatimukset kytkeyty-
vät EU:n budjetti kehysdirektiivin4 sisältöön. Julkisen talouden suunni-
telmaa koskevan asetuksen viimeisimmät muutokset tulivat voimaan 
syys kuussa 20175. Muutokset koskivat julkisen talouden suunnitel-
man sisältöä, valtion talousarvio esitykseen sisällytettäviä tietoja sekä 
VTV:n tekemien, talous politiikan pohjana käytettäviä ennusteita koske-
vien johto päätösten huo miointia. Tässä raportissa esitetään arvio jul-
kisen talouden suunnitelmasta annetun asetuksen, finanssipoliittisen 
lain sekä finanssipoliittisen sopimuksen velvoitteiden täyttymisestä.6
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den keskipitkän aikavälin rakenteelliseen rahoitusasemaan ja pitkän aika-
välin kestävyyteen. Riippumattoman ennusteen mukaan JTS:ssä vuosille 
2019–2022 asetettu julkisentalouden rahoitusasematavoite tullaan saavut-
tamaan. Tämän takia suunnitelmassa ei kuvata valtioneuvoston yksilöimiä 
toimia tavoitteeseen pääsemiseksi, tulo- ja menoarvioita ei esitetä kahden 
vaihtoehdon mukaisena eikä rakenteellisen rahoitusaseman tietoja ja kes-
tävyystietoja esitetä kahden vaihtoehdon mukaisina. 

Tarkastusvirasto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että julkisen ta-
louden suunnitelma ei sisällä tietoa (esimerkiksi tärkeimpien tulo- ja meno-
erien osalta) siitä, mitkä ovat keskeisimmät erot riippumattoman ennusteen 
mukaisen kehityksen ja voimassa olevan hallituksen tavoiteuran välillä. Täl-
tä osin tietosisältöä olisi mahdollista kehittää niin, että siitä ilmenisivät kes-
keiset erot.

Julkisen talouden suunnitelman kuntataloutta koskevassa osassa tulee 
asetuksen mukaan asettaa kuntatalouden rahoitusasematavoitteen kans-
sa johdonmukainen euromääräinen rajoite valtion toimenpiteistä kunta-
taloudelle aiheutuvalle menojen muutokselle. JTS:ssä valtion toimen piteistä 
kuntataloudelle aiheutuville menoille asetettu rajoite on yleisesti ottaen 
johdon mukainen kuntatalouden rahoitusasematavoitteen kanssa. Meno-
rajoite ei kuitenkaan takaa, että valtion kuntasektoriin kohdistamat toi-
met olisivat johdonmukaisia rahoitusasematavoitteen saavuttamisen näkö-
kulmasta. Menorajoite kuvaa ennemminkin valtion kunnille mahdollistamaa 
säästöpotentiaalia kuin menojen todellista vähentymistä. 

Asetuksen mukaan julkisen talouden suunnitelmassa tulee esittää valtio-
varainministeriön ja komission uusimman kokonaistaloudellisen ennusteen 
ja julkisen talouden ennusteen välinen vertailu sekä selostaa ennusteiden 
perusteena olevien oletusten väliset erot, jos ne ovat merkittäviä. Julkisen 
talouden suunnitelmassa vertailu on yleisesti ottaen esitetty asetuksen vaati-
muksen mukaisesti. Kuitenkin valtiovarainministeriön ja komission silloisen 
tuoreimman BKT-ennusteen välisten osin olennaisten erojen tausta syiden 
(esimerkiksi asetuksessa mainitut mahdolliset oletusten väliset erot) esille 
tuominen olisi ollut hyödyllistä.

Suunnitelma sisältää asetuksen mukaisesti viittauksen Tilasto keskuksen 
ylläpitämään luetteloon julkisyhteisöihin kuuluvista yksiköistä, jotka eivät 
muodosta julkisyhteisöjen säännönmukaisten talousarvioiden osaa. Suun-
nitelmassa on esitetty myös näiden yksiköiden yhdistetty vaikutus rahoitus-
asemaan ja velkaan, joten menettely täyttää asetuksen vaatimuksen, mut-
ta esitystapa on sellainen, ettei siitä välity läpinäkyvää kuvaa vaikutuksen 
taustalla olevista tekijöistä. Olisikin hyödyllistä esittää suunnitelmassa tar-
kempia tietoja yksiköiden vaikutuksesta.

Asetuksen mukaan julkisen talouden suunnitelmassa esitetään erilaisten 
kasvu- ja korko-oletusten vaikutus kokonaistaloudelliseen ennusteeseen ja 
julkisen talouden ennusteeseen sekä keskeisiin julkista taloutta kuvaaviin 
tunnuslukuihin. Suunnitelmassa esitetty herkkyysanalyysi kattaa suurelta 
osin asetuksen vaatimukset, mutta korko-oletuksen vaikutuksesta annettu 
informaatio on hieman epäyhtenäistä. Analyysissä kuvataan vuosittain voi-
makkaasti vaihteleva vaikutus valtion korkomenoihin, minkä lisäksi esite-
tään yksi arvio koronmuutoksen kokonaisvaikutuksesta julkisen sektorin 
omaisuusmenoihin ja -tuloihin. Esitystapaa olisikin tarpeen kehittää niin, 
että koronmuutoksen vaikutuksesta julkiseen talouteen välittyisi mahdol-
lisimman selkeä kuva.

Julkisen talouden suunnitelma 
sisältää tietoa talousarvioiden 
ulkopuolisista yksiköistä
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Tehdyn arvion perusteella finanssipoliittisen lain ja sen nojalla annet-
tujen säädösten muodostaman kokonaisuuden noudattamisessa ei ole ha-
vaittu merkittäviä puutteita. Finanssipoliittisessa sopimuksessa määritelty 
julkista taloutta koskeva keskipitkän aikavälin rakenteellinen rahoitusasema-
tavoite (MTO) on asetettu, tavoitteen saavuttamisessa on edistytty sääntö-
jen mukaisesti (ks. tämän raportin luku 2), ja kansallisessa lainsäädännös-
sä on määritelty korjausmekanismi niitä tilanteita varten, joissa todetaan 
merkittävä poikkeama edistymisessä kohti tavoitetta. Julkisen talouden 
suunnitelma vastaa suurelta osin sitä säätelevän asetuksen vaatimuksiin. 
Ala sektorikohtaiset rahoitusasematavoitteet ja monivuotinen tavoiteura 
julkisen talouden rahoitusasemalle on asetettu. Tarkastusvirasto kuiten-
kin katsoo, että julkisen talouden suunnitelman tietosisältöä ja tavoitteen-
asettelua tulisi edelleen kehittää huomioimalla arviossa edellä esille tuodut 
näkö kohdat. Erityisesti tulisi varmistaa tavoitteenasettelun kokonaisuuden 
selkeys ja ymmärrettävyys sekä tavoitteiden keskinäinen symmetrisyys jul-
kisen talouden tavoiteuran ja alasektorikohtaisten tavoitteiden välillä.

Rahoitusasematavoitteiden saavuttaminen on lähellä

Viimeisen vuoden aikana kansantalouden ja julkisen talouden kehitys 
on vahvistunut ja lähiaikojen näkymät ovat kirkastuneet huomattavasti. 
Hallitus kauden ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa asetettu-
jen rahoitusasematavoitteiden saavuttaminen ei toteutuneen kehityksen ja 
ennusteiden valossa ole kaukana. Rakenteellisen jäämän tavoite (-0,5 pro-
senttia suhteessa BKT:hen) saavutettiin tuoreiden tietojen valossa jo vuon-
na 2016. Valtiovarainministeriön ennusteen ja tarkastusviraston laskelmien 
perusteella rakenteellinen jäämä vuonna 2019 on -0,6 prosenttia suhteessa 
BKT:hen. Siten ennusteen perusteella tavoitteeksi asetettu -0,5 prosenttia 
saavutetaan, ottaen huomioon tavoitteen lähentymisen arvioinnissa nou-
datettava tulkinta (ks. tämän raportin luku 2). 

Myös vaalikauden ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa 
asetettujen nimellisten rahoitusasematavoitteiden saavuttaminen on lä-
hellä. Kuvion 1 mukaisesti valtionhallinto jäisi -0,5 prosenttiin asetusta 
ali jäämätavoitteestaan 0,4 prosenttiyksikköä. Paikallishallinto saavuttai-
si -0,5 prosentin alijäämätavoitteen, työeläkelaitokset olisivat yli jäämäisiä 
suhteessa BKT:hen lähes tavoitteensa (1,0 prosenttia) mukaisesti, ja muut 
sosiaali turvarahastot olisivat tavoitteensa mukaisesti suunnilleen tasa-
painossa. Lisäksi julkisyhteisöjen alijäämä yhteensä olisi 0,2 prosenttia 
suhteessa BKT:hen, eli selvästi pienempi kuin vuonna 2017 asetetun moni-
vuotisen tavoiteuran mukainen 0,8 prosenttia mutta hieman suurempi kuin 
alasektoritavoitteiden summa (0,0 prosenttia).

Finanssipoliittista lainsäädäntöä 
on olennaisilta osin noudatettu

Rakenteellisen jäämän tavoite 
saavutettiin jo vuonna 2016
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Kuvio 1: Julkisyhteisöjen nimellisten rahoitusasemien kehitys ja niitä koskevat tavoitteet, 
suhteessa bruttokansantuotteeseen. Maakuntahallinto on julkisen talouden suunnitelmassa 
erotettu omaksi sektorikseen vuodesta 2020 alkaen, mikä ei vielä vaikututa vuotta 2019 
koskeviin tavoitteisiin ja tulkintaan niiden saavuttamisesta.

Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvän valtiovarainministeriön 
ennusteen lisäksi muiden ennustetahojen arviot tukevat kuvaa siitä, että 
rahoitus asematavoitteiden saavuttaminen on lähellä. ETLA:n, PTT:n ja PT:n 
arviot julkisyhteisöjen nimellisestä rahoitusasemasta suhteessa BKT:hen 
vuonna 2019 vaihtelevat -0,1 prosentin ja 0,2 prosentin välillä. Samojen ta-
hojen viimeisimmät arviot valtionhallinnon nimellisestä rahoitusasemasta 
vuonna 2019 puolestaan vaihtelevat -0,9 prosentin ja -0,6 prosentin välillä.

Bruttokansantuotteen ja julkisen alijäämän kehitystä koskevien ennus-
teiden muuttuminen nopeasti kuvastaa voimakkaasti muuttunutta talous-
näkymää viimeisen vuoden aikana. Kuviossa 2 kuvataan BKT-ennusteen 
kehitystä keväästä 2017 kevääseen 2018. Kuviossa kuvataan myös julkis-
yhteisöjen rahoitusasemaennusteen kehitystä samalla ajanjaksolla (BKT:hen 
suhteutettuna). Rahoitusasemaennusteen muuttuminen on muuttanut olen-
naisesti arviota rahoitusasemaa koskevan tavoitteen (2019) saavuttamisesta.

Arvio tavoitteiden saavuttamisesta 
on muuttunut nopeasti
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Lähteet: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus
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-0,8

Kuvio 2: BKT-ennusteet ja julkista alijäämää koskevat ennusteet keväästä 2017 kevää-
seen 2018. Kuviossa on kuvattu vuoden 2019 kohdalla punaisella vuoden 2019 rahoitus-
asematavoite sekä julkisyhteisöille yhteensä asetetun tavoiteuran (-0,8 prosenttia) mukai-
sena, että laskien yhteen julkisyhteisöjen alasektoreiden tavoitteet (summa 0,0 prosenttia).

Hallituskauden ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa asetet-
tu tavoite velkasuhteen taittamisesta vaalikauden loppuun mennessä näyt-
tää toteutuvan. Tilastotietojen mukaan julkisen velan suhde BKT:hen ale-
ni jo vuonna 2016 ja 2017, ja valtiovarainministeriön sekä ETLA:n, PTT:n ja 
PT:n ennusteiden mukaan velkasuhde jatkaa laskuaan 2018 ja 2019. Velka-
suhteen alenemiseen jo vuonna 2016 myötävaikutti valtion kassavarojen 
pienentyminen.

Velkasuhde on kääntynyt laskuun
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Julkisen velan kehityksen tulkinnassa ja ennustamisessa on 
teknisiä haasteita 

Julkisyhteisöjen velkasuhteen alenemiseen vuonna 2016 vaikutti muun 
muassa valtion kassavarojen pienentyminen verrattuna edellisen vuo-
den loppuun. Pienentynyt lyhytaikainen velanotto tyypillisesti heijastuu 
aiempaa pienempinä kassavaroina. Likvidien varojen ja lyhytaikaisen 
velanoton vaihtelun lisäksi julkisyhteisöjen velkasuhteen ennustamis-
ta ja kehityksen tulkintaa vaikeuttavat hieman tilastointi käytännöistä 
johtuvat epävarmuudet. Julkisyhteisöjen sektorirajauksen muutokset 
voivat vaikuttaa velkasuhteeseen. Myös valtion velkapapereiden määrä 
työeläkelaitosten sijoitusportfoliossa vaikuttaa suoraan julkis yhteisöjen 
velkaan. Lisäksi nykyisen käytännön mukaan johdannais sopimuksiin 
liittyvät saadut vakuudet tilastoidaan velaksi myös työeläke laitoksille, 
vaikka työeläkelaitosten tapauksessa saaduilla vakuuksilla ei lähtö-
kohtaisesti ole muuta velanottoa pienentäviä vaikutuksia. Muutokset 
yksin näissä komponenteissa voivat olla olennaisia, varsinkin jos vai-
kutukset ovat samansuuntaisia.

Maakuntatalouden kehitys aiheuttaa epävarmuutta 
suunnitelmakaudelle

Maakuntatalous on uusimmassa julkisen talouden suunnitelmassa erotettu 
ensimmäistä kertaa omaksi kokonaisuudekseen, ja valtiovarain ministeriö 
käsittelee ennusteessaan maakuntataloutta erillisenä alasektorina. Riippu-
matta siitä, mihin julkisyhteisöjen alasektoriin maakuntahallinto tullaan 
luokittelemaan kansantalouden tilinpidossa, on tämä hyvä ja läpi näkyvä 
toimintatapa. 

Suunnitelman ajantasaisuuden kannalta on myös hyvä, että ennusteessa 
ja julkisen talouden suunnitelmassa on jo pystytty huomioimaan uudistuk-
sen mahdolliset vaikutukset julkisen hallinnon rakenteeseen, vaikka uudis-
tusta ei ole suunnitelman laatimisen ajankohtana hyväksytty. Valtionvarain-
ministeriön ennusteessa maakuntatalous näyttäytyy ensimmäisinä vuosina 
alijäämäisenä (ks. kuvio 1). Maakuntatalouden rahoitus ja menot seuraavat 
omia ennustepolkujaan toisistaan riippumattomasti, mikä on perusteltu rat-
kaisu ennusteen realistisuuden kannalta. 

Maakuntatalouden ennusteeseen ei sisälly sote- ja maakunta uudistukseen 
liittyviä väliaikaisia muutoskustannuksia tai pidempi aikaisia, esi merkiksi 
palkkojen harmonisoinnista tai palvelujen lisääntyvästä käytöstä mahdol-
lisesti johtuvia kustannuksia. Muutos- ja muiden lisä kustannusten ar viointi 
onkin vaikeaa ja epävarmaa. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä muutos-
kustannuksia on pystytty arvioimaan valtiosektorin ennusteeseen. Nämä 
sisältävät sekä valtiontalouden kehyksiin sisällytettyjä menoja, että esi-
merkiksi talousarvioiden ulkopuolisten yksiköiden menoja, ja ennusteeseen 
sisällytettyjen valtiosektorin muutoskustannusten toteutuminen riippuu 

Julkisen talouden suunnitelmassa 
on pystytty huomioimaan 
mahdolliset muutokset julkisen 
talouden rakenteeseen

Maakuntatalouden ennuste 
sisältää menoriskejä
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osittain sote- ja maakuntauudistuksen hyväksymisestä ja ovat myös osit-
tain arvion varaisia. Niissä on siten samanlaisia piirteitä esi merkiksi palkka-
harmonisoinnin aiheuttamien kustannusten kanssa. Maakunta talouteen 
kohdistuvien muutos kustannusten suuruutta ei ole kuitenkaan pystytty 
tässä vaiheessa arvioimaan, joten maakuntatalouden ennuste saattaa an-
taa tältä osin optimistisen kuvan maakuntien rahoitusaseman näkymistä. 
Tarkastus virasto yhtyy valtiovarainministeriön käsitykseen, että muutos-
kustannukset muodostavat ennusteeseen menoriskin.

Kestävyysvajeen pienentymisestä huolimatta julkisessa taloudessa 
on riskejä

Tuoreen valtiovarainministeriön arvion mukaan julkisen talouden kestävyys-
vaje on noin 2,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Rakenteel-
lisen jäämän parantuminen pienensi vajetta 1 prosenttiyksiköllä suhteessa 
edelliseen arvioon. Taustalla vaikutti muun muassa aiemmasta arviosta pa-
rantunut työllisyyskehitys. Samanaikaisesti arvioon sisällytettiin uusia EU-
yhteistyön puitteissa sovittuja oletuksia pitkän aikavälin talouskehityksestä, 
mikä suurensi vajearviota puoli prosenttiyksikköä. Ilman uusien oletus-
ten mukaan ottamista vaje olisi pienentynyt kahteen prosenttiin suhteessa 
BKT:hen. Vielä keväällä 2015 valtiovarainministeriö arvioi kestävyys vajeen 
suuruudeksi noin 5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Arvion muutoksiin ovat 
vaikuttaneet kansantalouden ja julkisen talouden kehitys sekä laskenta-
oletusten muutokset.

EU:n jäsenmaissa pitkän aikavälin kestävyysvaje vaihtelee 6,1 ja -1,8 pro-
sentin välillä, ja keskiarvo on 1,5 prosenttia7. Suomen vaje on komission ar-
viossa 2,8 prosenttia. Komission arviointikehikossa kahden prosentin alittava 
kestävyysvaje viittaa alhaiseen riskiin, kahden prosentin ylittävä keskitason 
riskiin ja kuuden prosentin ylittävä korkeaan riskiin. Viime vuosien suotui-
san kehityksen ansiosta Suomen kestävyysvajearvio on siten lähentynyt al-
haisen riskin kategoriaa komission arviointikehikossa.

Kestävyysvajearvio on herkkä pitkän aikavälin kehityksestä käytetyil-
le oletuksille, minkä lisäksi rakenteellisen jäämän arviota koskevat epä-
varmuudet ja herkkyys heijastuvat suoraan myös kestävyysvajearvioon. Epä-
varmuus ei rajoitu pelkästään kokonaisarvioon vaan epävarmuutta sisältyy 
tyypillisesti myös politiikkatoimien kestävyysvajevaikutuksiin. Tämän ta-
kia tarkastusvirasto on suositellut, että kun merkittävien rakenteellisten uu-
distusten yhteydessä esitetään arvioita kestävyysvajevaikutuksia, tuotaisiin 
esiin myös uudistuksista tehdyn vaikutusarvion herkkyys. Kestävyysvaje-
arvion epävarmuudesta ja arvionvaraisuudesta huolimatta laskelma on yksi 
käyttökelpoinen väline julkisen talouden riskien ja politiikkatoimen piteiden 
arviointiin. Se soveltuu kuitenkin vain rajallisesti mittariksi, johon talous-
poliittisia tavoitteita voitaisiin kokonaisvaltaisesti sitoa.

Kestävyysvajeeseen voidaan vaikuttaa sekä lyhyemmän aikavälin tulo- 
ja menopolitiikalla että pidemmän aikavälin rakenteellisilla uudistuksil-
la. Nykyisellä hallituskaudella kestävyysvajeen pienentämiseen on pyritty 
molemmilla tavoilla. Tehtyjen tulo- ja menopäätösten tarkkoja kokonais-
vaikutuksia kestävyysvajeeseen on vaikea arvioida muun muassa siksi, että 
menoleikkaukset ovat pienentäneet rakenteellista alijäämää mutta veron-
kevennykset suurentaneet. Lyhyen aikavälin tulo- ja menopäätösten läpi-
vienti on usein varmempaa kuin suurten rakenneuudistusten, ja niiden vai-

Suomen kestävyysvaje pienentynyt 
suotuisan kehityksen ansiosta

Kuntien tehtävien karsiminen 
muuttui osittain kaavamaiseksi 
toimintamenoleikkaukseksi
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kutuksia on tyypillisesti helpompi arvioida. Kääntöpuolena on se, että pitkän 
aikavälin kasvun turvaaminen edellyttää myös rakenteiden uudistamista. 
Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite pienentää kestävyysvajetta vähentämäl-
lä kuntien tehtäviä miljardilla eurolla kuvaa ongelmaa hyvin. Uudistuksen 
toteuttaminen mainitulla tavalla osoittautui vaikeaksi, ja hanke laajeni val-
mistelun edetessä kattamaan koko julkisen sektorin. Viimeisimmässä jul-
kisen talouden suunnitelmassa valtionhallinnolle osoitettu osuus säästöstä 
näyttäytyy rakenteellisen uudistuksen sijaan osittain kaavamaisena, kaikki 
hallinnonalat kattavana toimintamenoleikkauksena. 

Kaikki julkisen talouden riskit eivät heijastu kestävyysvajearvioon. Jul-
kisella taloudella on paljon ehdollisia vastuita, joihin liittyvien riskien to-
teutuminen voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia julkiselle taloudelle. 
Näiden riskien painoarvo EU:n finanssipoliittisessa sääntökehikossa ja kan-
sallisessa talouspolitiikan tavoitteen asetannassa on ollut hyvin pieni ver-
rattuna julkisen talouden lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoitus-
asema- ja velkatavoitteisiin. 

Suomessa julkisen sektorin takaukset ovat Eurostatin vertailun perus-
teella EU:n suurimmat. Vertailun tulkintaa vaikeuttaa jossain määrin epä-
varmuus yhtenäisistä tilastointiratkaisuista, mutta tämä ei muuta kokonais-
kuvaa. Valtiontakausten määrä on kuviossa 3 esitetyn mukaisesti noussut 
viime vuosina erittäin voimakkaasti. Lisäksi kuntasektorilla oli vuoden 
2016 lopussa takauksia yli 22 miljardia euroa. Siksi olisi perusteltua arvioi-
da riski rajoitteiden käyttöönottoa valtionhallinnossa. Ehdollisista vastuista 
ovat takausten lisäksi huomionarvoisia, vaikkakin luonteeltaan hyvin erilai-
sia, myös esimerkiksi julkisomisteisten yritysten velat, joiden määrä vuo-
den 2016 lopussa oli 73 miljardia euroa. 

Takausten määrä on 
huolestuttavan suuri ja 
riskirajoitteiden käyttöönottoa 
olisi tarpeellista arvioida

Kuvio 3: Valtiontakauskanta, uudet takaukset ja poistuneet takaukset 2005–2017
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2 Valtiontalouden kehysten 
noudattaminen

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo kehysten noudattamista vuosit-
tain. Finanssipolitiikan valvonnan vuotta 2017 koskevan lopullisen arvion 
havaintojen mukaan valtiontalouden kehystä on noudatettu vuoden 2017 
kehys valmistelussa. Lopullinen vuoden 2017 talousarvio on noin 45 miljoo-
naa euroa alle vuoden 2017 menokehyksen. Jäljelle jäänyt noin 45 miljoo-
nan euron varaus voidaan hallituksen vuosikertomuksessa esitetyn mukai-
sesti siirtää seuraavalle vuodelle kehyssäännön sitä estämättä. 

Hallitusohjelman menosääntö ja valtiontalouden kehykset ovat tärkeä 
osa Suomen kansallista finanssipolitiikan sääntökehikkoa. Valtiontalouden 
kehyspäätös sisältyy julkisen talouden suunnitelmaan.

Suomessa valtiontalouden kehykset ovat reaaliset, joten niihin teh-
dään hinta- ja rakennetarkistuksia vaalikauden aikana. Tämä tekee kehys-
järjestelmästä läpinäkymättömän, ja ulkopuolisen on vaikea seurata halli-
tuksen meno säännön toteutumista. Havaintojen perusteella vuoden 2017 
kehystasoon tehdyt rakenteelliset tarkistukset on kuitenkin toteutettu kehys-
menettelyn periaatteiden mukaisesti. Kehysmenettelyn toimivuuteen me-
nojen rajoittajana liittyy kuitenkin ongelmia. Uudistushankkeiden meno-
jen jakautuminen osittain kehykseen ja osittain sen ulkopuolelle, kun tien 
ja sosiaali turvarahastojen veroluonteisten tulovähennysten epäyhtenäi-
set kompensointimenettelyt sekä tulovähennysten kompensointi valtion 
meno lisäyksillä vähentävät kehysmenettelyn toimivuutta menorajoitteena. 
Rakenne tarkistusten perusteiden läpinäkyvään esittämiseen talousarviois-
sa tulee kiinnittää huomiota, jotta kehysmenettelyn toimivuutta menojen 
rajoittajana olisi mahdollista seurata nykyistä paremmin.

2.1 Vuoden 2017 kehyssääntöä koskevat 
havainnot

Tarkastusvirasto arvioi vuoden 2017 kehysten noudattamisesta annettujen 
tietojen oikeellisuutta ja läpinäkyvyyttä hallituksen kehyspäätöksissä, talous-
arvioiden ja lisätalousarvioiden valmistelussa sekä hallituksen kevään 2018 
vuosikertomuksessa. Kehyslaskentaa ohjaavana näkökulmana on kehys-
menettelyn toimivuus valtion menojen kasvun rajoittajana. Koska kehys-
valmistelua tehdään samanaikaisesti neljälle vuodelle, havainnot koskevat 
osittain myös muita vaalikauteen 2016–2019 sisältyviä vuosia.

Tarkastusviraston suorittaman laskennan mukaan valtion vuoden 2017 
lopullisen, lisätalousarviot sisältävän talousarvion kehystaso oli 44 891 mil-
joonaa euroa, kehykseen luettavat menot 44 846 miljoonaa euroa ja jäljel-
le jäänyt jakamaton varaus 45 miljoonaa euroa. Siten hallituksen vuosi-
kertomuksessa esitettyä arviota vuoden 2017 kehyksen alittumisesta noin 
45 miljoonalla eurolla voidaan pitää oikeana. 

Hallituksen vuosikertomuksessa on aiempien vuosien tapaan esitetty 
taulukkomuodossa vuoden 2017 viimeisen kehyspäätöksen, talousarvio-
esityksen, varsinaisen talousarvion sekä kolmen lisätalousarvion kaikki 
menot. Taulukossa on lisäksi esitetty kehykseen luettavat menot, hinta- ja 
 rakennekorjattu kehystaso sekä kunkin vaiheen jäljellä olevat varaukset, 
mikä on läpinäkyvä esitystapa.

Valtiontalouden kehystä on 
noudatettu vuoden 2017 
kehysvalmistelussa

Vuoden 2017 kehys alittui 
45 miljoonalla eurolla
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Kuvio 4: Vuoden 2017 kehyksen rakennetarkistusten perusteet, euromääräinen jakauma

Myös kehysmäärärahojen tosiasiallinen käyttö vuonna 2017 pysyi meno-
kehyksen rajoissa. Vuoden 2017 menokehystä 44 846 miljoonaa euroa on 
tarkastusviraston laskennassa verrattu kehysmäärärahojen tosiasialli-
seen käyttöön. Kehysmäärärahojen osuus, 44 320 miljoonaa euroa määrä-
rahojen käytöstä yhteensä, on laskettu lopullisen talousarvion kehysmeno- 
osuuksia vastaavasti. Tilinpäätösvertailun tavoitteena on ollut arvioida 
kehys menettelyn toimivuutta valtion menojen kasvun hillitsijänä. Kehyk-
seen budjetoiduista menoista jäi kehyslaskennan arvion mukaan käyttämät-
tä 526 miljoonaa euroa. 

Uudistushankkeiden käsittely kehyksessä

Vuoden 2017 kehystasoon tehtiin vaalikauden ensimmäisestä kehys-
päätöksestä vuoden 2017 kolmanteen eli viimeiseen lisätalousarvioon men-
nessä yhteensä 605 miljoonan euron rakenteelliset tarkistukset. Tarkis-
tuksista 85 prosentin eli 527 miljoonan euron perusteluina olivat Sipilän 
hallituksen uudistushankkeiden eli kilpailukykysopimuksen, asumistuki-
uudistuksen, työttömyysetuuksien aktiivimallin ja kertaluonteisen eläke-
tuen vaatimien budjetointimuutosten huomioon ottaminen vuoden 2017 
kehystasossa.

Vuoden 2017 kehysmäärärahojen 
tosiasiallinen käyttö pysyi 
kehyksen puitteissa

Vuoden 2017 kehyksen 
rakennetarkistuksista suurin 
osa liittyi uudistushankkeisiin
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Kilpailukykysopimukseen liittyy useita kehyksen rakenne muutoksia, 
joiden perusteluita avataan talousarvioissa hyvin niukasti ja läpinäkymät-
tömästi. Yhteenlaskettuna kilpailukykysopimuksen vaikutukset lisäävät 
valtion menoja noin 256 miljoonaa euroa, mikä johtaa saman suuruiseen ke-
hyksen nostoon. Kilpailukykysopimukseen sisältynyt työnantajien sosiaali-
turvamaksujen alentaminen lisäsi erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalan kehysmenoja, kun taas sopimuksen sisältämät menosäästöt 
vähensivät erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön sekä valtiovarain-
ministeriön hallinnonalojen kehysmenoja. Lisäksi kilpailukykysopimus vä-
hensi eri hallinnonalojen toimintamenoja.

Talousarvioesityksen mukaan kilpailukykysopimus lisää vuonna 2017 
talous arviomenojen käyttöä 460 milj. eurolla, joista kehyksen sisäisiä määrä-
rahalisäyksiä on 188 miljoonaa euroa ja kehyksen ulkopuolisia 273 miljoonaa 
euroa. Lisäksi kilpailukykysopimukseen liittyy valtion verotulomenetyksiä 
244 miljoonaa. Kiky-muutosta tarkistettiin vielä täydentävässä talousarvio-
esityksessä, jonka jälkeen kehysnosto oli 256 miljoonaa euroa. Hallituksen 
kehyssäännön mukaan kehystarkistuksin varmistetaan tarvittaessa, että ke-
hys kohtelee samalla tavalla erilaisia verotuksen muutoksia, jos niillä on sa-
ma julkistaloudellinen vaikutus.

Perusteluna kehystason korotukselle on sosiaaliturvan työnantaja-
maksujen alentamiseen liittyvän valtion menojen lisäyksen (736 milj. eu-
roa) yhdenmukainen kohtelu, sillä vastaava valtionverotuksen alennus oli-
si kasvattanut valtiontalouden alijäämää menetetyn tulon verran. Tulkinta 
verotuksen muutosten yhdenmukaisesta kohtelusta perustuu siihen, et-
tä veroluonteisten tulojen vähennykset siirtävät valtion talousarviossa ve-
rotuksen painopistettä toisaalle, kun menot eivät samanaikaisesti muutu. 

Kilpailukykysopimukseen liittyy myös kunnille maksettavien vero-
menetysten kompensointi, 273 miljoonaa euroa, kehyksen ulkopuolisena 
menolisäyksenä. Kuntasektorin tulovähennyksen sitomista valtiosektorin 
menolisäykseen perustellaan tavoitteella mahdollistaa tuloverotuksen muu-
toksia koskeva päätöksenteko lyhyellä aikavälillä ilman kehysrajoitinta. Ke-
hyksen näkökulmasta ratkaisuna ei ole kuitenkaan ollut nostaa kehystä val-
tion menolisäystä vastaavasti, vaan ratkaisuna on ollut kerryttää menoerää 
kehyksen ulkopuolella. Veromenetysten kompensaatiot siirretään kuiten-
kin kehykseen hallituskausien välillä. Näyttäisi siten siltä, että valtio sektorin 
ulko puolella tapahtuneita veroluonteisten tulojen vähennysten kompen-
sointia kohdellaan kehyksessä kahdella eri tavalla.

Julkisen talouden näkökulmasta voidaan myös kiinnittää huomiota 
toiminta tapaan, jossa tulovähennyksiä kompensoidaan menolisäyksillä. 
Meno lisäykset ovat todennäköisesti pysyvämpiä kuin tulomuutokset, mi-
kä korostuu erityisesti kunnille maksettavissa veromenetysten kompensaa-
tioissa. Tietylle vuodelle laskettu kompensaatioerä ei myöhemmin muutu, 
vaikka veropohja muuttuisi. Kompensaatioerä muodostaa vuonna 2017 noin 
1,6 miljardin muuttumattoman ja jatkuvasti kasvavan erän valtionosuus-
järjestelmän sisälle. Kehyksen sisällä tällainen muuttumaton menoerä on 
joustamaton, ja osana merkittävää kehykseen kuuluvaa valtionosuusmeno-
erää, se saattaa lisätä painetta vähentää menoja valtionosuusjärjestelmän 
niistä osista, jotka ovat joustavampia. Lisäksi on huomattava, että määrä-
rahaan perustuva kompensointi kaventaa kuntien mahdollisuutta vaikut-
taa tuloihinsa verotuksella.

Kilpailukykysopimukseen 
liittyviä rakennemuutoksia 
avataan talousarvioissa niukasti 
ja läpinäkymättömästi

Kuntien ja sosiaaliturvarahastojen 
veroluonteisten tulovähennysten 
kompensointia ei ole 
toteutettu kehysmenettelyssä 
yhdenmukaisesti
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Muut (arvonlisäveromenot, tekniset siirrot)

EU:lta saatavia tuloja vastaavat menot

Veikkausvoittovaroilla ym. rahoitettavat menot

Finanssisijoitukset

Korkomenot

Veronkevennysten kompensaatiot kunnille

Työttömyysturvamenot, asumistuki ja palkkaturva4 803

657
1 358
604

}3 656 milj.

2017 TA+LTAt

Kuvio 5: Kehyksen ulkopuolelle 2017 talousarviossa ja lisätalousarvioissa budjetoidut 

Kunnilta Kelalle siirtyneen perustoimeentulotuen hallinnointi oli otettu 
huomioon kuntien valtionosuuden vähennyksenä jo edellisen hallituksen 
viimeisessä, niin sanotussa teknisessä kehyspäätöksessä. Eläkkeensaajien 
asumis tuen suunniteltu siirto osaksi yleistä asumistukea sisältyi puoles-
taan hallitusohjelmassa suunniteltuihin pysyviin menosäästöihin. Kehys-
menoihin ennen uuden hallituksen ensimmäistä kehyspäätöstä tehdyt muu-
tokset eivät ole yhtä läpinäkyviä kuin vaalikauden aikana, koska muutoksista 
ei tehdä kehystasoon rakennetarkistuksia. Menojen rajoittamistavoitteen 
näkökulmasta olisi suositeltavaa, että vaalikausien välillä kehysmenoihin 
tehdyt muutokset dokumentoitaisiin nykyistä selkeämmin.

Niin perustoimeentulotuen siirrossa Kelalle kuin hallituksen asumistuki-
uudistuksen ja työttömyysetuuksien aktiivimallin toteutuksen yhtey dessäkin 
kehykseen kuuluneita menoja siirrettiin kehyksen ulkopuolelle. Opiskeli-
joiden asumistuen yhdistäminen osaksi yleistä asumistukea ja työttömyys-
etuuksien aktiivimallin toteutus edellyttivät yhteensä 259 miljoonan euron 
siirron kehyksestä kehyksen ulkopuolelle. Eläkkeensaajien asumistuen siir-
to osaksi yleistä asumistukea olisi merkinnyt 519 miljoonan euron siirtoa 
kehyksen ulkopuolelle, mutta uudistus peruuntui ja määrä raha jouduttiin 
palauttamaan kehykseen. Kehyksen toimivuutta menojen rajoittajana pa-
rantaa kehystason laskeminen kehysmenoihin tehtyjä vähennyksiä vastaa-
vasti, mutta toisaalta sitä heikentää kehyksen kattavuuden supistuminen. 
Uudistushankkeiden menojen jakautuminen kehykseen ja kehyksen ulko-
puolelle vaikeuttaa menorajoitteen toimivuuden arviointia. 

2.2 Kehysten ulkopuoliset menot 

Talousarvion menot on jaettu kehykseen kuuluviin ja kehyksen ulko puolisiin 
vuodesta 2004 alkaen. Kehyksen ulkopuolella ovat suhdanneluonteiset me-
not, kuten työttömyystilanteeseen ja toimeentuloturvan tarpeeseen liitty-
vät tuet. Lisäksi kehyksen ulkopuolella ovat valtionvelan korkomenot, vero-
muutosten kompensaatiot kunnille sekä finanssisijoitusmenot. Osa kehyksen 
ulkopuolella olevista menoista on erityyppisiä läpikulkueriä, jolloin kysei-
selle menolle on budjetissa osoittaa sitä vastaava tulo. Läpikulkueriä ovat 
esimerkiksi EU:lta ja veikkausvoittovaroista saatavia tuloja vastaavat me-
not. Vuonna 2017 läpikulkueriä oli kehyksen ulkopuolella yhteensä noin 
3,6 miljardia euroa.

Kehysmenomuutokset vaalikausien 
välillä tulisi dokumentoida 
nykyistä selkeämmin

Menorajoitteen toimivuuden 
arviointia vaikeuttaa menojen 
jakautuminen kehykseen ja 
kehyksen ulkopuolelle
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Kehyksen ulkopuolisten menojen suurin yksittäinen menoerä, 4,8 mrd. 
euroa vuonna 2017, koostuu työttömyysturvamenoista, asumis tuesta ja 
palkka turvasta. Nämä menot toimivat niin sanottuina automaattisina va-
kauttajina, jolloin taantumassa menojen odotetaan kasvavan ja nousu-
suhdanteessa laskevan. Menojen kokonaistaso on kasvanut vuodesta 2012 
eteenpäin. Vuonna 2017 kasvoivat erityisesti asumistukimenot, mitä osal-
taan selitti opiskelijoiden asumistuen siirto osaksi yleistä asumistukea. 
Työttömyys turvamenojen kokonaismäärä laski hieman vuodesta 2016, mi-
kä johtui pääosin peruspäivärahamenojen laskusta.

Kehysten ulkopuolisten finanssisijoitusten määrä on ollut korkealla ta-
solla vuodesta 2009. Vuonna 2017 yksi merkittävä erä oli kehitysyhteistyön 
finanssisijoitukset ja kehitysyhteistyölainat, joka tuli uutena kehitysyhteis-
työn muotona talousarvioon vuonna 2016. Koska niiden yhtenä tarkoituk-
sena on ollut suorien kehitysyhteistyömenojen korvaaminen, on erityisen 
tärkeää, että kehitysyhteistyön finanssisijoituksille asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta raportoidaan avoimesti ja läpinäkyvästi. 

Vuonna 2017 Eduskunta teki poikkeuksellisen ratkaisun siirtää valtion 
osakeomistuksia Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle 50 miljoonan 
euron edestä. Osakehankintoihin liittyvät määrärahat ovat kehyksen ulko-
puolella, koska niiden oletetaan säilyttävän arvonsa. Valtion omistamia 
osakkeita ei saa luovuttaa käypää arvoa alemmasta hinnasta ja käyvän arvon 
olennaiseen alittamiseen on oltava eduskunnan suostumus. Lahjoituksel-
le oli eduskunnan suostumus ja sen toteuttamiseksi säädettiin laki Itsenäi-
syyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön 
pääomittamisesta (1004/2017). Päätöksen perusteluissa ei ole kuitenkaan 
otettu kantaa kehyssäännön tulkintaan, jossa osakehankintoihin käytettyjen 
määrärahojen arvon tulisi säilyä, jotta niitä voidaan perustellusti käsitellä 
kehyksen ulkopuolisena menona. Jatkossa olisi syytä arvioida, tulisiko vas-
taavien omaisuuden luovutusten sisältyä valtiontalouden menokehykseen.

Finanssisijoituksiin liittyy myös yleisempiä kysymyksiä valtion toimin-
nan merkityksestä markkinoilla sekä siitä, millaista sijoitustoimintaa val-
tion tulisi toteuttaa. Finanssisijoituksiin liittyy tuottotavoitteen lisäksi myös 
yhteis kunnallisia tavoitteita. Finanssisijoitusomaisuuden käyttö talous arvion 
ulkopuolella toimivien valtion osakeyhtiöiden tai säätiöiden pääomittami-
seen lisää läpinäkymättömyyttä ja vähentää eduskunnan mahdollisuut-
ta päättää finanssisijoituksiin liittyvien määrärahojen lopullisesta käyttö-
tarkoituksesta. Osakeomistuksia on siirretty talousarvion ulkopuolelle myös 
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:hyn, joka on puolestaan pääomittanut SoteDigi 
Oy:tä. Maakuntauudistuksen muutoskustannusten seurannan ja kokonais-
hallinnan näkökulmasta on hyvä kiinnittää huomiota siihen, mikäli merkit-
täviä uudistukseen liittyviä menoeriä toteutetaan talousarvion ulkopuolella.
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3 Vakaus- ja kasvusopimuksen 
noudattaminen

Suomi on sitoutunut noudattamaan Euroopan unionin vakaus- ja kasvu-
sopimuksen sääntöjä. Suomi on sitoutunut myös finanssipoliittiseen so-
pimukseen (Fiscal Compact). Tässä luvussa tarkastusvirasto esittää jälki-
käteisarvion vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen noudattamisesta vuonna 
2017 sekä ennakoivan tarkastelun vuosille 2018 ja 2019. 

Tarkastusviraston arvio vakaus- ja kasvusopimuksen säännöstön nou-
dattamisesta perustuu valtiovarainministeriön toimittamiin julkisen talou-
den suunnitelman 2019–2022 ja sen sisältämän vakausohjelman aineistoi-
hin. Laskenta noudattaa pääosin Euroopan komission Vade mecum on the 
Stability and Growth Pact -raportissa kuvattuja menetelmiä.8

Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevässä osiossa arvioidaan 
julkisyhteisöjen rakenteellisen rahoitusaseman keskipitkän aikavälin ta-
voitteessa pysymistä tai edistymistä sitä kohti. Arvio tehdään rakenteellisen 
rahoitus aseman ja menosäännön noudattamisen laskennan avulla. Sopimuk-
sen korjaavassa osiossa tarkastellaan alijäämä- ja velka kriteereiden nou-
dattamista. Suomi on sopimuksen ennalta ehkäisevässä osiossa. Tarkastus-
viraston arvion mukaan Suomi on noudattanut sekä ennalta ehkäisevän että 
korjaavan osion kriteereitä vuonna 2017. Ennakollisen arvion mukaan Suo-
mi täyttää ennalta ehkäisevän osion vaatimukset keskipitkän aikavälin ta-
voitteen saavuttamisesta myös vuosina 2018 ja 2019. Ennakkoarvion mu-
kaan korjaavan osion kriteereitä noudatetaan 2018–2019.

Tarkastusviraston käsitys vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamises-
ta on pääosin yhteneväinen kevään 2018 vakausohjelman arvion kanssa. 
Tarkastus virasto kuitenkin kiinnittää huomiota rakenteellisen jäämän las-
kentaan liittyviin epävarmuuksiin. Rakenteellinen jäämä ei ole havaittavis-
sa oleva luku, ja erilaiset menetelmät, oletukset ja ennusteet voivat tuottaa 
toisistaan poikkeavan arvion rakenteellisesta jäämästä. Tarkastusvirasto pi-
tää perusteltuna sitä, että Euroopan komissio on vahvistanut menosäännön 
roolia rakenteellisen jäämän säännön ohella. On huomioitava, että nykyi-
nen menosääntö tähtää rakenteellisen jäämän tavoitteen saavuttamiseen, ja 
erityisesti menojen rajoitteen laskenta on linkitetty rakenteellisen jäämän 
laskentamenetelmään. Siten rakenteellista jäämää koskevat epävarmuudet 
ovat läsnä myös menosäännön noudattamisen arviossa. Tarkastusviraston 
laskelmat esitellään tämän raportin liitteenä, tarkastusviraston internet- 
sivuilla julkaistavassa työkirjassa.

3.1 Ennalta ehkäisevän osion arviointi 

Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion tavoitteena on var-
mistaa julkisen talouden tasapaino, ja osion sääntöjen noudattamisen tulisi 
ehkäistä liiallisen alijäämän ja velan syntymistä. Ennalta ehkäisevän osion 
keskiössä on jäsenmaakohtainen keskipitkän aikavälin tavoite (Medium-
Term Objective, MTO), joka ilmaistaan rakenteellisen jäämän tavoitetaso-
na. Rakenteellinen jäämä kuvaa julkisyhteisöjen rahoitusasemaa brutto-
kansantuotteen arvoon suhteutettuna, kun julkisyhteisöjen nimellisestä 

Tarkastusvirasto kiinnittää 
huomiota rakenteellisen 
jäämän laskentaan liittyviin 
epävarmuuksiin
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Kuvio 6: Rakenteellisen jäämän taso 2015–2020, % suhteessa bruttokansantuotteeseen

rahoitusasemasta on poistettu suhdannevaihteluiden sekä tilapäisten ja 
kerta luonteisten toimien vaikutus. Myös finanssipoliittinen sopimus sisäl-
tää säännön, joka koskee edistymistä kohti keskipitkän aikavälin tavoitet-
ta. Sen noudattamista arvioidaan vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti.

Keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista tarkastellaan kahden kri-
teerin avulla. Ensin arvioidaan, onko tavoitteen mukainen rakenteellinen 
jäämä saavutettu tai onko jäsenmaan julkinen talous edistynyt vaaditulla 
tavalla kohti tavoitteen mukaista jäämää. Toisen kriteerin eli menosäännön 
(Expenditure Benchmark) noudattamista arvioitaessa tarkastellaan julkis-
yhteisöjen menojen kasvua verrattuna niille asetettuun menorajoitteeseen. 
Menosäännön noudattaminen tukee keskipitkän aikavälin tavoitteen mu-
kaisen rakenteellisen jäämän saavuttamista ja säilyttämistä.

Keskipitkän aikavälin tavoite asetetaan vakaus- ja kasvusopimuksen sään-
nöstön mukaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tavoitteen asettaminen on kir-
jattu myös kansalliseen lainsäädäntöön, niin kutsuttuun finanssi poliittiseen 
lakiin (869/2012). Valtioneuvosto on syksyllä 2016 vahvistanut, että Suomen 
keskipitkän aikavälin tavoite on saavuttaa julkisen talouden -0,5 prosentin 
rakenteellinen jäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen. 

Rakenteellinen rahoitusasema on vahvistunut

Arvio julkisen talouden rakenteellisesta jäämästä 2017–2019 on vahvistu-
nut merkittävästi tarkastusviraston syksyn 2017 arvioon nähden. Oheisen 
kuvion 6 mukaisesti arvio on vahvistunut syksyn arvioon verrattuna 0,7–0,8 
prosenttiyksikköä kunakin, nyt tarkastelussa olevana vuonna 2017–2019. 
Tarkastusviraston arvion mukaan rakenteellinen jäämä vuonna 2017 oli 
-0,1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja tulisi olemaan vuosi-
na 2018 ja 2019 vastaavasti -0,5 ja -0,6 prosenttia suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen. Näin ollen Suomi on vuonna 2017 ylittänyt julkisen talouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteensa. Tämänhetkisen arvion mukaan keski-
pitkän aikavälin tavoite saavutettaisiin myös 2018 ja 2019. Vakaus- ja kasvu-
sopimuksen säännöstön mukaan keskipitkän aikavälin tavoite on saavutet-
tu, kun marginaali siihen on 0,25 prosenttiyksikköä.

Keskipitkän aikavälin tavoite 
ylitetään vuonna 2017

VTV:n arvio kevät 2018
MTO
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Kuvio 7: VTV:n vuosina 2017 ja 2018 laadittujen raporttien mukainen tuotantokuiluarvio 

Rakenteellisen jäämän arvion vahvistuminen syksyyn 2017 nähden 
perustuu pääosin nimellisen rahoitusaseman eli julkisyhteisöjen netto-
luotonannon ennusteen paranemiseen. Vuoden 2017 julkisyhteisöjen ali-
jäämä on Tilastokeskuksen maaliskuun 2018 ennakkotietojen mukaan -0,6 
prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, kun syksyllä valtiovarain-
ministeriö ennusti jäämän olevan -1,2 prosenttia suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen. Vuosien 2018 ja 2019 osalta ennustettu nimellinen jäämä para-
ni kevään ennusteessa 0,9 prosenttiyksikköä kumpanakin vuonna. Vuosien 
2018 ja 2019 nimellisen jäämän ennusteiden päivittymisen taustalla on en-
nakoitua vahvempi työllisyyden ja bruttokansantuotteen kasvu, jotka lisä-
sivät ennusteen verotuloja ja pienensivät työttömyysmenoja. Vuoden 2017 
nimellinen jäämä tarkentui yksittäisten meno- ja tuloerien vaikutuksesta. 
Komission arvio rakenteellisen jäämän tasosta poikkeaa tarkastusviraston 
arviosta pääosin erilaisen tuotantokuiluarvion vuoksi.

Suhdannetilaa kuvaava tuotantokuiluarvio, ja siten myös rakenteellisen 
jäämän suhdannekomponentti, on tarkastusviraston kevään 2018 ja syksyn 
2017 raporttien välillä muuttunut vain vähän (kuvio 7). Tuotantokuilu las-
ketaan potentiaalisen tuotannon ja bruttokansantuotteen erotuksen suhtee-
na potentiaaliseen tuotantoon. Potentiaalinen tuotanto ei ole havaittavissa 
oleva luku, vaan sen suuruutta on arvioitava valitun menetelmän, tehty-
jen oletusten sekä käytössä olevien tilastojen ja ennusteiden perusteella. 
Tuotanto kuilun sekä erityisesti suhdannekäänteen reaaliaikainen arvioin-
ti on haastavaa. Vuoden takaiseen, kevään 2017 arvioon nähden tuotanto-
kuiluarvio on päivittynyt selvemmin, eli käsitys suhdannetilasta ja talouden 
tuotanto potentiaalista on muuttunut. Tämä välittyi myös rakenteellisen jää-
män arvioon syksyllä 2017. Ennusteiden tarkentuminen ja sen myötä raken-
teellisen jäämän arvion päivittyminen kuvastaa sitä epävarmuutta, jota ra-
kenteellisen jäämän käyttämisessä finanssipolitiikkaa ohjaavana sääntönä on.

Ennusteiden tarkentuminen 
ja sen myötä rakenteellisen 
jäämän arvion päivittyminen 
kuvastaa rakenteelliseen jäämään 
liittyvää epävarmuutta 
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Rakenteellisen rahoitusaseman muutos

Vakaus- ja kasvusopimuksen säännöstössä arvioidaan julkisen ta-
louden rakenteellisen jäämän tason lisäksi sen muutosta edelliseen 
vuoteen nähden. Ellei rakenteellisen jäämän tavoitetta ole saavutet-
tu, arvioidaan, onko muutos kohti tavoitetasoa riittävän suuri. Vaikka 
tämän hetkisen arvion mukaan keskipitkän aikavälin tavoite saavute-
taan tarkastelujaksolla, kuviossa 8 on esitetty rakenteellisen jäämän 
muutos edelliseen vuoteen nähden sekä jaottelu nimellisen jäämän ja 
suhdannekomponentin muutokseen. Vuoteen 2017 tultaessa nimelli-
nen jäämä paranee merkittävästi, mutta se ei välity kokonaisuudessaan 
rakenteelliseen jäämään tuotantokuilun supistumisen vuoksi. Vuonna 
2018 tuotantokuilu kääntyy positiiviseksi ja rakenteellinen jäämä heik-
kenee. Vuonna 2019 rakenteellinen jäämä paranee hieman, vaikka ky-
seisenä vuonna kertaluonteiset tulot heikentävät jäämää. 

Kuvio 8: Rakenteellisen jäämän muutos jaettuna nimellisen jäämän muutokseen 
ja suhdannekomponentin muutokseen
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Julkisyhteisöjen menot kasvavat menosäännön puitteissa

Menosäännön mukaisessa laskennassa tarkastellaan julkisyhteisöjen me-
nojen kehitystä suhteessa menojen kasvulle asetettuun enimmäisvauhtiin. 
Enimmäiskasvuvauhti eli menojen kasvun rajoite ilmaisee, miten paljon 
menot saavat kasvaa, jotta pysytään keskipitkän aikavälin tavoitteessa tai 
siihen johtavalla sopeutusuralla. 

Laskennassa julkisyhteisöjen menoista vähennetään työttömyys menojen 
suhdanneriippuvainen osuus, korkomenot ja EU-ohjelmien menot, jotka ra-
hoitetaan suoraan EU:lta saatavilla tuilla. Näiden menojen katsotaan olevan 
sellaisia, joihin ei voi talouspolitiikalla vaikuttaa. Investointimenoja tarkas-
tellaan neljän vuoden keskiarvona, joten säännöstö mahdollistaa investoin-
tien kasvattamisen tarkasteluvuonna. Lisäksi menosääntö sallii menojen 
kasvattamisen, mikäli menojen lisäys rahoitetaan vastaavalla tulojen lisäyk-
sellä. Taulukossa 1 esitetään menosäännön mukaiset laskelmat  2017–2019. 
Menosäännön laskennassa on taulukossa huomioitu myös kertaluonteiset 
toimet, mikä on osa kokonaisvaltaista arviota. 

Tarkastusvirasto on tehnyt menosäännön kasvurajoitteesta vuosille 
 2017–2019 itsenäisen arvion, joka perustuu viraston arvioon rakenteellises-
ta jäämästä ja sen sopeutusvaatimuksesta. Rakenteellisen jäämän sopeutus-
vaatimuksessa on huomioitu säännöstön joustavuuselementteihin kuulu-
van rakenneuudistuslausekkeen ansiosta myönnetty 0,5 prosenttiyksikön 
kevennys vaatimukseen vuosina 2017–2019. Syksyn 2017 tarkastus viraston 
raportissa huomioitiin myös investointilausekkeen ansiosta myönnetty 
0,1 prosenttiyksikön jousto vuosille 2017–2019. Yksi jouston myöntämisen 
edellytyksistä on, että kyseiset yhteisrahoitteiset investointihankkeet ei-
vät syrjäytä kotimaisia investointeja. Tilastokeskuksen maaliskuun 2018 
ennakko tietojen mukaan julkiset investoinnit ovat vähenemässä vuonna 
2017 edelliseen vuoteen verrattuna, joten investointilausekkeen mukaista 
joustoa ei ole tässä laskelmassa huomioitu.

Tarkastusviraston vakausohjelmaan perustuvien laskelmien mukaan 
vuonna 2017 menosäännön mukaisten julkisyhteisöjen korjattujen kokonais-
menojen kasvuvauhti alittaa sille asetetun rajoitteen. Siten vuonna 2017 
Suomi noudattaa menosääntöä. Ennakoivan tarkastelun perusteella vuonna 
2018 menot kasvavat rajoitetta nopeammin, joten menosäännöstä poiketaan, 
mutta poikkeama ei ole merkittävä. Jos erotus alittaa -0,5 prosentti yksikköä, 
katsotaan poikkeaman menosäännöstä olevan merkittävä. Jos erotus alittaa 
-0,25 prosenttiyksikköä keskimäärin kahdessa vuodessa, tulkitaan poikkea-
ma myös tällöin merkittäväksi. Vuonna 2019 menot kasvavat alle rajoitteen, 
mutta kumulatiivisesti 2018-2019 menosääntöön olisi tulossa vähäinen poik-
keama. Kevään 2018 vakausohjelman arvion mukaan menosääntöön ei syn-
ny poikkeamaa. Erot laskelmissa johtuvat erilaisesta rakenteellisen jäämän 
sopeutusvaatimuksesta menosäännön vuoden 2018 rajoitteen laskennassa 
sekä eri BKT-deflaattorin arvosta vuodelle 2019. 
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Menosäännön erät, mrd. euroa 2016 2017 2018* 2019*

 Julkisyhteisöjen menot yhteensä 120,8 120,1 122,7 126,2

- Korkomenot 2,3 2,2 2,0 2,0

- EU:n ohjelmien menot, jotka korvataan täysin EU:n varoista saatavilla tuloilla 1,2 1,1 1,1 1,2

- Kiinteän pääoman muodostuminen (br.) 8,7 8,7 9,1 9,6

+ Kiinteän pääoman muodostumisen keskiarvo (4v.) 8,5 8,5 8,7 9,0

- Suhdannekehityksestä johtuvat muutokset työttömyysmenoissa 0,8 0,8 0,6 0,5

+ Kertaluonteiset menot 0 0 0 0

= KMA1 Korjattu menoaggregaatti 1 116,3 115,8 118,5 121,9

- Korvamerkityillä tuloilla rahoitetut menot 0,1 0,1 0,1 0,1

      Päätösperäisten toimien vaikutus tuloihin 0,5 -1,6 -0,9 -0,1

      Kertaluonteiset tulot 0,0 0,0 -0,2 0,3

- Päätösperäisten toimien vaikutus tuloihin, ml, kertaluonteiset tulot 0,5 -1,6 -0,7 -0,6

= KMA2 Korjattu menoaggregaatti (KMA2) 115,7 117,3 119,1 122,3

Julkisten kokonaismenojen kasvu

Menosäännön mukaisesti laskettujen kokonaismenojen kasvu (nimellinen), % 0,4 0,9 2,9 3,2

BKT-deflaattori 1,3 0,9 1,2 1,6

Menosäännön mukaisesti laskettujen kokonaismenojen kasvu (reaalinen), % -0,9 0,0 1,6 1,6

Noudatettava menosääntö, VTV:n arvio, reaalinen 0,4 1,3 0,9 1,8

Noudatettava menosääntö, VTV:n arvio, nimellinen   2,1 3,5

Poikkeama

Menosäännön ja kokonaismenojen kasvuvauhdin erotus, %-yksikköä 1,3 1,3 -0,7 0,3

Poikkeama, mrd € 1,6 1,5 -0,8 0,3

BKT mrd € 216 224 233 243

Poikkeama, % suhteessa BKT:hen 0,7 0,7 -0,4 0,1

Onko poikkeama merkittävä (<-0,5)?  Ei Ei Ei

Kumulatiivinen poikkeama  0,7 0,2 -0,1

Onko kumulatiivinen poikkeama merkittävä (<-0,25)?  Ei Ei Ei

Taulukko 1: Menosäännön mukainen laskenta 

Menojen kasvun rajoite 

Menosäännön mukaisesti laskettujen menojen kasvuvauhdin rajoite 
riippuu keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisesta. Jos raken-
teellisen jäämän tavoitetasona ilmaistu keskipitkän aikavälin tavoi-
te on saavutettu, saavat menot kasvaa potentiaalisen tuotannon kas-
vun kymmenen vuoden keskiarvon mukaisesti. Komission laskelmassa 
potentiaalisen tuotannon kasvuennusteena käytetään komission en-
nustetta tarkasteluvuotta edeltävältä keväältä. Kymmenen vuoden 
keski arvossa huomioidaan kuusi vuotta ennen ja kolme vuotta jälkeen 
tarkasteluvuoden.
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Menosäännön noudattamisen arvion taustalla on siten sama komis-
sion käyttämä potentiaalisen tuotannon laskentamenetelmä, jon-
ka avulla rakenteellinen jäämä arvioidaan. Kuviossa 8 on esitetty se 
edellisen kevään potentiaalisen tuotannon kasvuennuste, johon vuo-
sien 2017–2019 menosäännön rajoite perustuu. Kuviosta voi huoma-
ta, että potentiaalisen tuotannon vaatimaton kasvuennuste kevääl-
lä 2016 ja 2017 tuotti tiukahkon kasvurajoitteen vuosille 2017 ja 2018. 
Kasvu ennusteen päivittyminen ylöspäin keväällä 2018 kasvattaa keski-
määräistä kasvuvauhtia, mikä näkyy vuoden 2019 rajoitteen löysenty-
misenä kahteen edeltävään vuoteen nähden. 

Kuvio 9: Arvio potentiaalisen tuotannon kasvusta komission kevään 2016,  
2017 ja 2018 ennusteissa

Jos keskipitkän aikavälin tavoitetta ei ole saavutettu, menojen 
sallittu kasvuvauhti asetetaan siten, että se tukee tavoitteen saa-
vuttamista. Tällöin jäsenmaalle lasketaan lähentymismarginaali. 
Lähentymis marginaali määräytyy julkisyhteisöjen menojen määrän se-
kä rakenteellisen jäämän sopeutusvaatimuksen perusteella. Sopeutus-
vaatimus riippuu rakenteellisen jäämän tasosta ja etäisyydestä keski-
pitkän aikavälin tavoitteeseen, mutta tilanteesta riippuen myös muista 
tekijöistä kuten suhdannetilasta, velkasuhteesta ja joustolausekkeis-
ta. Arvio rakenteellisen jäämän tasosta vaikuttaa siis rajoitteen suu-
ruuteen myös lähentymismarginaalin kautta. 

Laskennassa lähentymismarginaali vähennetään keskimääräises-
tä potentiaalisen tuotannon kasvuvauhdista, ja lähtökohtana on, et-
tä lähentymismarginaali tiukentaisi menorajoitetta. Suomen vuosien 
2017–2019 menosäännön rajoitetta lähentymismarginaali kuitenkin 
löysentää, sillä siinä huomioidaan rakenneuudistuslausekkeen myö-
tä myönnetty jousto rakenteellisen jäämän sopeutusvaatimukseen. 
Meno säännön rajoitteen laskenta on esitetty tarkemmin tämän rapor-
tin liitteenä olevassa työkirjassa.
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2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*

Julkisyhteisöjen alijäämä -2,8 -1,8 -0,6 -0,6 -0,2 0,1 0,3 0,3

Julkisyhteisöjen velka 63,5 63,0 61,4 60,4 58,9 57,4 56,7 56,0

Taulukko 2: Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2015–2022, % suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen. Lähde: Tilastokeskus, ennusteet valtiovarainministeriö

Ennalta ehkäisevän osion vaatimuksia noudatetaan 2017–2019

Tarkastusviraston arvion perusteella Suomi noudattaa vakaus- ja kasvu-
sopimuksen ennalta ehkäisevän osion kummankin pilarin sääntöjä vuon-
na 2017. Rakenteellisen jäämän sääntöä noudatetaan myös vuosina 2018 ja 
2019. Menosääntöön on tulossa poikkeama vuodelle 2018 sekä kumulatii-
visesti vuosille 2018–2019, mutta poikkeamat eivät ole suuruudeltaan mer-
kittäviä. Näin ollen tarkastusviraston ennakkoarvion mukaan Suomi tulee 
täyttämään ennalta ehkäisevän osion vaatimukset keskipitkän aikavälin ta-
voitteen saavuttamisesta myös 2018–2019. 

3.2 Korjaava osio

Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavassa osiossa arvioidaan julkisen talou-
den alijäämä- ja velkakriteereiden noudattamista. Alijäämäkriteerin mu-
kaan julkisyhteisöjen nimellinen alijäämä saa olla korkeintaan 3 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen, ja velkakriteerin perusteella julkis-
yhteisöjen bruttovelka saa olla korkeintaan 60 prosenttia suhteessa brutto-
kansantuotteeseen. 

Julkisyhteisöjen alijäämä pieneni Tilastokeskuksen mukaan 0,6 prosent-
tiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2017. Valtiovarainministeriön 
kevään ennusteen mukaan alijäämä pysyy kuluvana vuonna 0,6 prosentissa 
suhteessa bruttokansantuotteeseen, ja ennustejakson aikana rahoitus asema 
kääntyy arvion mukaan ylijäämäiseksi (taulukko 2). Talouden positiivinen 
käänne näkyy selvästi alijäämälukujen parantumisena. Jälkikäteistarkaste-
lun perusteella Suomi noudattaa alijäämäkriteeriä vuonna 2017. Ei voi pi-
tää todennäköisenä, että Suomi rikkoisi alijäämäkriteeriä tulevina vuosina.

Alijäämä pysyy selvästi 
alle 3 prosentin rajan 

Julkisyhteisöjen velkasuhde oli korkeimmillaan vuonna 2015, eli 63,5 pro-
senttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velkasuhde kääntyi laskuun 
vuonna 2016, ja Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan se supistui viime 
vuonna edelleen 61,4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtio-
varainministeriö ennustaa velkasuhteen alittavan 60 prosentin rajan jo ensi 
vuonna ja supistuvan edelleen koko ennustejakson ajan vuoteen 2022 saakka.

Koska nimellinen velkasuhde on ylittänyt 60 prosentin rajan, komissio 
on arvioinut velkakriteerin noudattamista artiklan 126(3) mukaisissa ra-
porteissaan. Velkakriteerin täyttymistä arvioidaan nimellisen velka suhteen 
lisäksi myös eteenpäin ja taaksepäin katsovien kriteereiden, suhdanne-
korjatun velan sekä niin kutsuttujen merkityksellisten tekijöiden avulla. Ko-
missio on tähän saakka päätynyt siihen johtopäätökseen, että Suomi nou-
dattaa velkasääntöä. 
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Dt ≤ 60 % BKT:sta 1. Alittaako jäsenvaltion  
velka 60 % BKT:sta?

2. Alittaako velka taaksepäin 
katsovan kriteerin  

asettaman tavoiterajan?

3. a) Alittaako velan ennustettu 
taso eteenpäin katsovan kriteerin 

asettaman tavoiterajan tai  
b) Johtuuko velkakriteerin ylitys 

suhdanteista?

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei Ei

Velkakriteeri  
täyttyy

Velkakriteeri  
täyttyy

Dt ≤ bbt

Dt+2 ≤ bbt+2

Suhdanne  - 
korjattu  

velka < bbt 

Velkakriteeri  
täyttyy

Velkakriteeri  
täyttyy

Komissio laatii 
kertomuksen  

Art. 126(3) 
mukaan

Kyllä

Kuvio 10: Velkakriteerin noudattamisen arvioinnin vaiheet 

Taaksepäin katsova kriteeri tarkastelee, onko velkasuhde supistunut 
riittävästi kolmen edellisen vuoden aikana. Eteenpäin katsova kriteeri tar-
kastelee, supistuuko julkinen velka riittävästi seuraavan kahden vuoden 
aikana. Suhdannekorjattu velka ottaa huomioon suhdannetilanteen vai-
kutuksen velkasuhteeseen. Näitä kriteereitä tarkastellaan oheisen päätös-
puun mukaisesti. Tarkastusviraston arvion mukaan Suomi täyttää taakse-
päin katsovan kriteerin vuosina 2017–2019, ja lisäksi on huomioitava, että 
velkasuhde alittanee 60 prosentin rajan vuonna 2019. Siten Suomi noudat-
taa velka kriteeriä vuosina 2017–2019.

Velkakriteerin noudattaminen perustuu velkasuhteen taittumiseen ja su-
pistumiseen. Valtiovarainministeriö arvioi kuitenkin velkasuhteen käänty-
vän nousuun 2020-luvulla, mikä voi vaarantaa velkakriteerin noudattami-
sen pidemmällä aikavälillä. 

Laskelmat eteenpäin ja taaksepäin katsovien kriteerien noudattami-
sesta sekä suhdannekorjatusta velasta ovat raportin liitteenä julkaistavas-
sa työkirjassa.

Velkakriteeriä noudatetaan 
vuosina 2017–2019
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4 Talousennusteiden realistisuus ja 
luotettavuus

Julkisen talouden suunnittelun on perustuttava realistisiin, luotettaviin ja 
riippumattomasti tuotettuihin makrotalouden ennusteisiin. Julkisen ta-
louden suunnitelman pohjana olevat makrotalousennusteet vuosille 2018–
2020 ovat lähellä pääennustajien mediaaniennusteita. Ennusteet perustu-
vat siten tämän hetkisin tiedoin todennäköiseen skenaarioon. Tosin sote- ja 
maakuntauudistus sisältää julkisen talouden suunnittelu kaudella riskejä en-
nustetta suuremmista julkisista menoista.

Valtion talouden tarkastus viraston Finanssi politiikan valvonnan vuon-
na 2018 tekemässä arviossa valtio varainministeriön makroennusteiden luo-
tettavuudesta osoittautui, että ministeriön BKT-kasvun, työttömyysasteen 
ja inflaation suhdanne- ennusteet vuosille 1976–2016 olivat luotettavuu-
dessa vertailujoukon parhaimmistoa yhdessä Etlan kanssa (VTV 7/2018).9 

Tarkastelluissa valtiovarainministeriön BKT:n, työttömyysasteen ja inflaa-
tion ennusteissa ei tulosten perusteella havaittu sellaisia piirteitä (vinou-
mia), jotka JTS-asetuksen mukaan edellyttäisivät toimenpiteitä asiantilan 
korjaamiseksi.

Viralliset ennusteet tuotetaan Suomessa valtiovarainministeriön 
kansan talousosastolla. Aiemmassa tarkastusviraston toteuttamassa makro-
ennusteiden luotettavuutta koskeneessa tarkastuksessa ei käynyt ilmi seik-
koja, jotka olisivat vaarantaneet valtiovarainministeriön ennuste toiminnan 
riippumattomuutta käytännön toiminnassa (VTV 11/2016).10 Ei kuiten-
kaan ole takeita siitä, että riippumattomuus säilyy myös tulevaisuudessa 
olo suhteiden ja henkilöstön vaihtuessa. Tästä syystä – luotettavuuden li-
säksi – myös riippumattomuuden todentamiseen on kiinnitettävä jatkos-
sakin huomiota.

Suomessa talouspolitiikan pohjana käytettävät ennusteet laatii valtio-
varainministeriö, eikä mikään riippumaton ulkopuolinen taho vahvista nii-
tä. Muissa euroalueen maissa makroennusteiden laadinta on joko eriytetty 
riippumattomaan instituutioon tai valtiovarainministeriön ennusteet vah-
vistaa riippumaton taho. Suomen järjestely on Euroopan komission mukaan 
EU:ssa poikkeuksellinen, mutta se ei ole EU-säädösten vastainen.

Viralliset makrotalouden ennusteet 
vuosille 2018–2020 ovat realistisia

Ministeriön ennusteet 
osoittautuivat ennustevertailussa 
luotettaviksi 

Sekä luotettavuuden 
että riippumattomuuden 
todentamiseen on jatkossakin 
kiinnitettävä huomiota
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VTV arvioi lakisääteisesti makroennusteiden 
riippumattomuutta, luotettavuutta ja realistisuutta

Valtiontalouden tarkastusviraston yhtenä finanssipolitiikan valvonnan 
tehtävänä on arvioida valtiovarainministeriön (VM) talous ennusteita 
säännöllisesti. Kyseessä olevan tehtävän keskeisen lain säädännöllisen 
perustan muodostavat Euroopan unionin budjettikehys direktiivi 
(2011/85/EU) sekä siihen ja finanssipoliittiseen lakiin (869/2012) 
perustuva valtio neuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta 
(120/2014) ja sen muuttamisesta (601/2017). 

EU:n budjettikehysdirektiivin (2011/85/EU) mukaan jäsen valtioiden 
on varmistettava, että julkisen talouden suunnittelu perustuu realisti-
siin makro talouden ja julkisen talouden ennusteisiin. Lisäksi finanssi-
politiikan suunnittelun on perustuttava makrotalouden ja julkisen 
talouden kehityksen kaikkein todennäköisimpään skenaarioon tai varo-
vaisempaan skenaarioon.

Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta 
(120/2014) ja sen muuttamisesta (601/2017) määrää puolestaan: 
”Valtiovarain ministeriön tulee talousennusteita laatiessaan ottaa huo-
mioon kokonaistaloudellista ennustetta ja julkisen talouden ennus-
tetta koskevat valtiontalouden tarkastus viraston johtopäätökset. Jos 
kokonais taloudellisiin ennusteisiin on johto päätösten mukaan sisälty-
nyt vähintään neljään peräkkäiseen vuoteen merkittävästi vaikuttanut 
vinoutuma, valtiovarainministeriön on julkistettava vinoutuman kor-
jaamiseksi tehdyt toimenpiteet tai annettava julkinen kannanotto sil-
tä osin kuin se ei yhdy tarkastusviraston johto päätöksiin”. 
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4.1 Arvio julkisen talouden suunnitelman 
pohjalla olevien ennusteiden 
realistisuudesta

Tässä alaluvussa tarkastellaan valtiovarainministeriön tuottamia Julkisen 
talouden suunnitelman ennusteita vuosille 2019–2022 sekä valtiovarain-
ministeriön kevään 2018 Taloudellisen katsauksen yhteydessä julkaisemia 
ennusteita vuosille 2018–2020. Niitä verrataan muiden keskeisten ennus-
tajien ennusteisiin, sekä arvioidaan ennustekuvan kannalta keskeisten en-
nusteiden ja niissä tapahtuneiden muutosten realistisuutta. Kevään 2018 
Talou dellisen katsauksen ennusteet bruttokansantuotteen kasvulle ja julki-
sen talouden alijäämän kehitykselle vuosina 2018–2020 ovat lähellä ennusta-
jien mediaania, joten niitä ei voi luonnehtia yltiöoptimistisiksi tai -pessimis-
tisiksi. Ministeriön kuluvaa ja seuraavaa vuotta koskevien BKT-kasvun ja 
julkisen talouden alijäämän ennusteet ovat varsin lähellä Euroopan komis-
sion ennusteita. Valtiovarainministeriön talouskasvun ja julkisen ali jäämän 
ennusteet ovat realistisia. Talouskasvun ennusteiden tarkentumisriski on 
suunnaltaan neutraali painottuen hieman alasuuntaan kauppapoliittisten 
riskien vuoksi. Hintaennuste on niin ikään realistinen. Paineet hintojen nou-
suun ovat maltillisia, mutta ne kasvavat kuitenkin kuluvaa vuotta seuraavi-
na ennustevuosina, mikäli talouskasvu jatkuu odotetusti.

Julkisen talouden suunnitelma perustuu valtiovarainministeriön laati-
maan suhdanne-ennusteeseen sekä arvioon keskipitkän ja pitkän aika välin 
kasvusta. Kuva Suomen taloustilanteesta ja sen myötä ennustekuva on muut-
tunut vuoden 2017 keväästä merkittävästi parempaan suuntaan. Tähän on 
vaikuttanut muun muassa vuosina 2016–2017 alun perin ennakoitua parem-
min kehittynyt maailmankauppa. 

Vuosina 2016–2017 Suomen talous lakkasi menettämästä viennin 
markkina osuuksia ja vienti lähti äkkiä vetämään, mikä yhdessä kotimaisen 
kysynnän tekijöiden kanssa paransi selvästi kokonaistaloudellista kuvaa. 
Syksystä 2017 ennustekuva on muuttunut yhä hieman parempaan suun-
taan, mikä johtui lähinnä työllisyyskehityksen vielä syksyn odotuksiakin 
positiivisemmasta kehityksestä vuonna 2017. Valtiovarainministeriö on pa-
rantuneen lyhyen aikavälin suhdannenäkymän mukaisesti nostanut kulu-
van vuoden 2018 kasvuasteen 2,6 prosenttiin (syksyn 2,1 prosentista). Julki-
sen talouden alijäämän ennustetta suhteessa BKT:hen on niin ikään korjattu 
parempaan syksystä. 

BKT-kasvun ja julkisen talouden alijäämän ennusteet ovat perustellus-
ti parantuneet. Bruttokansantuotteen kasvuennuste vuosille 2018–2020 on 
pääennustajien keväällä 2018 julkaistujen ennusteiden mediaanin tuntu-
massa. Makrotalouden ja julkisen talouden BKT:hen suhteutetun ali jäämän 
kehityksen skenaariota on pidettävä tämän hetkisin tiedoin realistisena. 

Valtiovarainministeriön ennusteet 
vuosille 2018–2020 ovat lähellä 
ennustajajoukon mediaania

Suomen talouden parantunut 
suhdannekuva on muuttanut 
lyhyen aikavälin ennustekuvan 
myönteiseksi



40

Lähteet: Valtiovarainministeriö (VM), Tilastokeskus (TK)

Kuvio 12: BKT:n kasvuennusteen muutos

Kuvio 11: BKT:n kasvuennusteet vuosille 2018–2020, ennusteiden vaihteluväli ja mediaani 
(katkoviiva) keväällä 2018

Lähteet: VM, SP, ETLA, PTT, PT, Euroopan komissio, IMF, OECD, Danske Bank, Nordea, OP

2018 2019 2020

Valtiovarainministeriön ennuste

suurin 3,3

2,3

1,8

2,2

mediaani 2,6

pienin 2,4

Euroopan komission ennuste 11/2017

BKT:n  
kasvuennuste,  %

2,8

1,9

1,4
1,6

2,5

1,7

2017 toteutunut (TK 1. ennakko)
2017 toteutunut (TK 2. ennakko, korjattu)

Syksy 2017e (VM)

2,6

1,8

1,3
1,1

2,2

2,9

2,1

1,8

1,3
1,1

2018e 2019e 2020e 2021e 2022e2017

Kevät 2018e (VM)

Volyymin 
muutos, %

3,0 2,6

2,6

Tilastokeskus julkaisi helmikuun lopussa 2018 neljännesvuositilin pitoon 
perustuvan 3,0 prosentin ennakkotiedon vuoden 2017 BKT-kasvuksi. Valtio-
varainministeriön syksyn ennuste oli 2,9 prosenttia. Maaliskuun loppuun 
mennessä Tilastokeskus julkaisi jo toisen kerran tarkennetun ennakkoluvun, 
2,6 prosenttia. Siten valtiovarainministeriön syksyn ennuste vuoden 2017 
bruttokansantuotteen kasvuksi näyttää tällä hetkellä olleen kolme kymme-
nystä tilastoitua korkeampi. 

Ministeriö on tarkentanut vuosien 2018 ja 2019 kasvuennusteita syksys-
tä hivenen nopeamman kasvun suuntaan. Keskipitkällä aikavälillä vuoden 
2021 ennustetta on parantuneiden suhdannenäkymien myötä tarkennettu 
hieman nopeamman kasvun suuntaan. Vuodelle 2022 ennustettu kasvu aste 
1,1 on hieman ministeriön puolentoista prosentin pitkän aika välin kasvu-
arvioita alempi.

Tilastotiedot vuoden 2017 
talouskasvusta tarkentuivat  
3,0 prosentista 2,6 prosenttiin



41

Lähteet: VM, SP, ETLA, PT, PTT, OP, Nordea

Kuvio 13: Ennusteet julkisyhteisöjen rahoitusjäämälle vuosina 2018–2020 sekä ennusteiden 
vaihteluväli ja mediaani (katkoviiva) keväällä 2018

Valtiovarainministeriön ennuste, 4/2018 Euroopan komission ennuste, 3.5.2018

suhteessa 
BKT:een, %

korkein -0,2

mediaani -0,6

alin -1,4

0,0
0,2

0,4

-0,2
-0,2

-0,7

0,1
0,1

-1,0

-0,7

BKT-ennusteiden 2018–2020 ylöspäin tarkentumisten myötä julkisten 
verotulojen ennusteet ovat tarkentuneet ylöspäin. Lisäksi julkis yhteisöjen 
alijäämää suhteessa BKT:hen parantaa itsessään nimittäjän, eli nimelli-
sen BKT:n, ennusteiden kasvu. Lähivuosien ennusteet julkisen talouden 
rahoitus jäämästä suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat muuttuneet mer-
kittävästi paremmiksi viimeisen vuoden aikana. Valtiovarainministeriö en-
nusti esimerkiksi keväällä 2017 vuoden 2018 alijäämäsuhteeksi -2,0 prosent-
tia ja vielä syksyllä 2017 se ennusti -1,4 prosenttia. Nyt keväällä 2018 ennuste 
on -0,6 prosenttia. On syytä huomauttaa, että vastaava ennusteiden tarken-
tuminen on koskenut kaikkia ennustajia siten, että kuviossa 5 esitetty eri 
ennustajien jakauma on skaalautunut kevään 2017 ennusteiden mediaanin, 
-1,9 prosenttia, ympäriltä kevään 2018 mediaanin, -0,6 prosentin, ympärille. 

Kevään 2018 valtiovarainministeriön ennuste vuosille 2019–2020 enna-
koi alijäämäsuhteen paranevan mediaaniennusteen mukaisesti vuonna 2019 
ensin -0,2 prosenttiin ja päätyen vuonna 2020 lopulta positiiviseen 0,1 pro-
senttiin. Sen sijaan pitkän aikavälin väestörakenteen muutoksen tuomat 
haasteet julkiselle taloudelle eivät ole muuttuneet lyhyen ajan positiivises-
ta suhdannekuvasta huolimatta.

Sekä BKT-kasvun että BKT:hen 
suhteutetun julkisen alijäämän 
lyhyen aikavälin ennusteet 
ovat tarkentuneet ylöspäin

Julkisen talouden pitkän 
aikavälin haasteet 
väestörakenteen muutoksen 
myötä eivät ole poistuneet

Hintaennusteilla on suora vaikutus valtiontalouden kehysmenettelyssä 
tehtäviin hintakorjauksiin sekä arvioihin veropohjien kehityksestä. Lisäksi 
julkisyhteisöjen velka- ja alijäämäsuhteen nimittäjässä käytetään nimellis-
hintaista BKT:ta, joten arvioitaessa näiden suhdelukujen kehitystä on huo-
mioitava BKT:n volyymiennusteen lisäksi BKT:n hintaan vaikuttavat en-
nusteet. 

Syksyn talousarvioesityksen taustalla olleeseen ennusteeseen verrattu-
na kuluttajahintojen kehitys vuonna 2017 osoittautui hieman ennakoitua 
hitaammaksi. Vuoden 2018 ja muiden ennustevuosien kehitystä on tarken-
nettu vastaavasti hieman alaspäin. 

Vuoden 2018 kuluttaja- ja tuontihintojen ennusteet ovat syksyä ma-
talampia. Samalla vientihinnan ennuste on selvästi syksyä korkeampi. 
Yhteis vaikutukset bruttokansantuotteen hintaan neutraloituvat, ja brutto-
kansantuotteen hinnan ennuste on säilynyt lähes ennallaan. Näin ollen, kos-
ka bruttokansantuotteen volyymikasvun ennuste on tarkentunut ylöspäin 
ja BKT:n hintaennuste on ennallaan, bruttokansantuotteen arvon ennus-

Nimellisen BKT:n ennuste on 
tarkentunut volyymikasvun 
mukaisesti ylöspäin
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Kuvio 14: Kuluttajahintojen kasvuennusteen muutos

Lähteet: Valtiovarainministeriö (VM), Tilastokeskus (TK)

2017 toteutunut (TK) Syksy 2017 (VM) Kevät 2018 (VM)

Muutos, %

1,2

1,4

1,7 1,7

2,0

0,9

1,5 1,5

1,8

2018e 2019e 2020e 2021e2017

0,7

0,7

0,0

te on volyymikasvun ennusteen tarkentumisen verran korkeampi kuin vii-
me syksynä. Siten myös julkisen talouden nimellisten verotulojen ennuste 
on tarkentunut ylöspäin, mikä on pienentänyt alijäämää. Samalla alijäämä-
suhteen nimittäjässä käytettävän nimellisen BKT:n ennuste on kasvanut. 
Molemmat tekijät vaikuttavat edellä käsiteltyyn julkisen talouden alijäämä-
suhteen ennusteiden selvään ylöspäin tarkentumiseen.

Hintaennuste on realistinen. Kuluttajahintojen nousun eli inflaation 
odotetaan kiihtyvän tänä vuonna 1,2 prosenttiin eli lähemmäksi euro alueen 
ennustettua 1,4 prosentin keskimääräistä kasvua. Kuluvan vuoden koti-
maiseen inflaatioennusteeseen vaikuttavat edellisvuotta korkeampi raaka-
öljyn hinta ja jalostettujen elintarvikkeiden hinnankorotukset. Seuraavina-
kin ennuste vuosina paineet hintojen nousuun pysyvät maltillisina mutta 
vahvistuvat, mikäli lyhyen ajan korkeasuhdanteen mukainen talouskasvu 
jatkuu odotetunlaisena.

Kuluttajahintojen odotetaan 
nousevan lähes euroalueen 
tahtia vuonna 2018

Kevään 2018 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä julkaistu valtio-
varainministeriön talousennuste on varsin lähellä mediaaniskenaariota. 
Ennuste on laadittu riippumattomasti valtiovarainministeriön kansan-
talousosastolla. Ennustekuvan muutos ylöspäin verrattuna talousarvio-
suunnittelun pohjana syksyllä 2017 olleeseen ennusteeseen on perusteltu 
toteutuneiden tilastotietojen muutettua suhdannekuvan positiiviseksi. Esi-
merkiksi työllisyyden toteutunut kasvu on ylittänyt odotukset. 

Budjettikehysdirektiivin mukaan makrotalouden ja julkisen talouden 
ennusteissa on tarkasteltava herkkyysanalyysin puitteissa julkisen talouden 
merkittävimpien muuttujien kehitystä erilaisissa kasvu- ja korko- oletuksissa. 
Vastaavasti tarkastusvirasto on aiemmin korostanut, että on tärkeää käsi-
tellä perusteellisesti ennustekuvaa heikomman talouskehityksen vaikutuk-
sia osana taloussuunnittelua. Valtiovarainministeriön vuosille 2019–2022 
tuottamassa Julkisen talouden suunnitelmassa on edellisen suunnitelman 
tapaan esitetty herkkyystarkastelu korkotason nousun vaikutuksesta jul-
kisiin menoihin. Siinä esitetään ennusteelle myös vaihtoehtoiset kasvu-
näkymät: prosenttiyksikön nopeamman ja prosenttiyksikön hitaamman 
kasvun vaihtoehdot.

Ennustekuva on realistinen 
ja valtiovarainministeriön 
ennusteet ovat lähellä 
ennustajajoukon mediaania
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Makrotalouden ja julkisen talouden ennusteissa käytetyissä vaihto-
ehtoisissa oletuksissa on pidettävä lähtökohtana sitä, miten ennusteissa 
on aiemmin onnistuttu. Tarkastusvirasto onkin julkaissut keväällä 2018 
Finanssi politiikan valvonnan arvion valtiovarainministeriön BKT-kasvun, 
työttömyysasteen ja inflaation ennusteiden luotettavuudesta.

Vuosina 2011–2015 valtiovarainministeriö ennusti toteutunutta nopeam-
paa kasvua. Vuosien 2016–2017 budjettiennusteet osoittautuivat puolestaan 
aliarvioineen talouskasvun nopeutta. Kevään 2018 ennusteen tarkentumis-
riskiä voi kuvailla suunnaltaan neutraaliksi. Mahdolliset uhkakuvat paina-
vat toteutuessaan kasvua alaspäin, samalla kun esimerkiksi euroalueen ja 
kotimaisen työllisyyden ennustetta parempi kehitys parantavat toteutues-
saan talouskasvua. Riskien voi kuitenkin nähdä painottuvan hieman ala-
suuntaan: kauppapoliittisten kiistojen riskit ovat kasvaneet, ja ne voivat to-
teutuessaan heikentää maailmankaupan kehitystä ja vaikuttaa negatiivisesti 
Suomen talouskasvuun.

4.2 Talousennusteiden luotettavuus pitkällä 
aikavälillä

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisi huhtikuussa 2018 lakisääteisiin teh-
täviinsä liittyen finanssipolitiikan valvonnan arvion valtiovarain ministeriön 
makroennusteiden luotettavuudesta (VTV 7/2018). Arviossa tarkasteltiin, 
ovatko valtio varainministeriön bruttokansantuotteen, työttömyysasteen ja 
inflaation suhdanne- ennusteet olleet luotettavia vuosina 1976–2016. Tar-
kastelluissa valtiovarainministeriön BKT:n, työttömyysasteen ja inflaation 
ennusteissa ei tulosten perusteella havaittu sellaisia piirteitä (vinoumia), 
jotka JTS-asetuksen mukaan edellyttäisivät toimenpiteitä asiantilan kor-
jaamiseksi. 

Valtiovarainministeriön ennusteiden luotettavuutta tarkasteltiin seu-
raavien osakysymysten avulla:
1. Kuinka hyvin ennusteet ovat osuneet verrattuna muihin keskeisiin 

talous ennustajiin? 
2. Ovatko ennustevirheet olleet ajallisesti riippumattomia ja toistumat-

tomia?
3. Ovatko ennusteet olleet harhattomia?
4. Ovatko ennusteet kattaneet naiivin ennusteen sisältävän informaation?
5. Ovatko ennusteet sisältäneet kaiken oleellisen informaation ennus-

teen teon hetkellä?

Kysymykseen 1 vastattiin kuvaamalla valtiovarainministeriön syksyn 
ennustekierroksilla tuottamien tulevan (t+1)-vuoden budjettiennusteiden 
ja kuluvan vuoden (t+0) ennusteiden osumatarkkuutta verraten ministe-
riön ennusteita Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla), kansainvälisen 
talousjärjestö OECD:n, Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) ja Pellervon 
taloustutkimuksen (PTT) ennusteiden osumatarkkuuteen.

Ennusteiden osumatarkkuutta tutkittiin vertaamalla valtiovarain-
ministeriön ja toisten ennustajien ennustevirheiden itseisarvojen keski-
arvoja. Ministeriön keskiarvo osui pääsääntöisesti aina kahden parhaan en-
nustajan 95 prosentin luottamusvälien sisään. Ainoastaan kuluvan vuoden 
työttömyysasteen ennusteissa Etla oli tilastollisesti hieman tarkempi. Kulu-

Vuosille 2018–2020 ennusteen 
tarkentumisriski on suunnaltaan 
neutraali, vaikkakin hieman 
alasuuntaan painottunut

Valtiovarainministeriön 
ennusteiden luotettavuudessa 
ei havaittu toimenpiteitä 
edellyttäviä vinoumia
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van vuoden BKT-kasvun ja inflaation sekä tulevan vuoden kaikkien muut-
tujien osumatarkkuudessa ministeriö oli tilastollisesti tarkimpien joukossa. 
Budjettivuoden (t+1) ennusteissa valtiovarainministeriön osumatarkkuus 
vuosina 1976–2016 on ollut tilastollisesti yhtä hyvä kuin vertailujoukon. 
BKT:n ja työttömyysasteen ennusteissa ministeriö osui tarkastelujakson ai-
kana tarkimmin yhdessä PTT:n ja Etlan kanssa. Inflaation ennusteissa se osui 
keskimäärin heikoimmin yhdessä OECD:n kanssa, tosin erot olivat pieniä. 

Osakysymyksiin 2–5 vastattiin tutkimalla valtiovarainministeriön ja 
vertailu ryhmän ennusteiden luotettavuutta vastaavin tilastollisin tes-
tein, joilla Euroopan komissio arvioi omia ennusteitaan. Ministeriön tule-
van vuoden (t+1) budjettiennusteet läpäisivät yhdessä Etlan kanssa luku-
määräisesti eniten luotettavuustestejä: molemmat läpäisivät 13 testiä 15:stä. 
Valtio varainministeriön ennusteet osoittautuivat kaikkien kolmen muuttu-
jan osalta tilastollisesti harhattomiksi, eivätkä ennustevirheet sisältäneet 
ajallista toistuvuutta. Valtiovarainministeriön ja Etlan ennusteet läpäisivät 
useimmin naiivin ennusteen informaation kattavuuden ja ennustehetkellä 
kaiken oleellisen informaation kattavuuden testit. 

Kuluvan vuoden (t+0) ennusteiden tulokset olivat lähes vastaavat: valtio-
varainministeriö ja Etla läpäisivät 14 luotettavuustestiä 15:stä; PTT ja PT tu-
livat aivan kannoilla läpäisten 13 testiä. VM:n ennusteet olivat harhattomia 
eivätkä ennustevirheet toistuneet ajassa. Ministeriön ja Etlan kuluvan vuo-
den BKT:n, työttömyysasteen ja inflaation ennusteet osoittautuivat infor-
maation kattavuudessa tehokkaiksi. 

Tulosten perusteella valtiovarainministeriö on ollut tulevan vuoden (t+1) 
ja kuluvan vuoden (t+0) BKT-kasvun, työttömyysasteen ja inflaation ennus-
teiden luotettavuudessa vertailujoukon kärkikastia yhdessä Etlan kanssa. 
Tosin muut ennustajat, PTT, PT ja OECD, olivat tuloksissa lähellä ja pärjä-
sivät myös varsin hyvin. Niidenkin ennusteet osoittautuivat harhattomik-
si, ja yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta ennustevirheet eivät toistu-
neet systemaattisesti.

Valtiovarainministeriön ennusteet 
ovat olleet harhattomia 
eivätkä ennustevirheet 
ole toistuneet ajassa

Ministeriön ja Etlan ennusteet 
läpäisivät useimmin ennusteiden 
informaation kattavuuden testit
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