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Finanssipolitiikan valvonta  

12/2018 Finanssipolitiikan valvonnan raportti kevät 2018 

Yhteenveto raporttiluonnoksen lausunnoista 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitusta raporttiluonnoksesta lausunnon 
valtiovarainministeriöltä 28.5.2018. 

Lausunnonantajalla on ollut tilaisuus 

 lausua näkemyksensä raporttiluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista sekä 

 esittää raporttiluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia. 
 

Tarkastusvirasto on raporttia viimeisteltäessä ottanut huomioon lausunnossa annetun palautteen seu-
raavasti: 

Valtiovarainministeriö toteaa VTV:n huomioiden tuovan hyödyllisiä näkökohtia julkisen talouden suun-
nitelman kehitystyöhön. Valtiovarainministeriö toteaa tulevan vaalikauden taitteen tarjoavan hyvän 
mahdollisuuden arvioida nykyisen tavoitteenasetannan toimivuutta ja mahdollisia kehittämistarpeita, 
tavoitteena ymmärrettävä ja mahdollisimman johdonmukainen tavoitekokonaisuus. Valtiovarainminis-
teriö tuo myös esiin rakenteellisen rahoitusaseman epävarmuutta ja läpinäkymättömyyttä. Tarkastus-
virasto yhtyy ministeriön esittämiin huomioihin tavoitteenasetannan kehittämistyön tavoitteista sekä 
rakenteellisena ilmaistujen tavoitteiden ongelmista.   

Koskien tarkastusviraston esittämiä huomioita liittyen sote- ja maakuntauudistuksen muutoskustannus-
ten sisältymiseen eri alasektoreiden ennusteisiin, valtiovarainministeriö tuo esiin, että valtio- ja maa-
kuntasektorin ennusteisiin on viety uudistuksesta aiheutuvia kustannuksia samoin periaattein. Tarkas-
tusvirasto tarkentaa, että se ei ota tässä yhteydessä kantaa ko. periaatteiden yhtenevyyteen eri alasek-
toreilla, vaan menettelyjen lopputulokseen, jossa maakuntatalouden ennuste saattaa antaa muutoskus-
tannusten osalta optimistisen kuvan maakuntien menoista. Raportin tekstiä on tältä osin tarkennettu 
lopulliseen raporttiin. 

Valtiovarainministeriö toteaa yhtyvänsä tarkastusviraston arvioon vakaus- ja kasvusopimuksen noudat-
tamisesta ja toteaa tämän olevan linjassa myös EU:n komission 23.5. julkaiseman arvion kanssa. Minis-
teriö pitää tarkastusviraston arviota selkeänä ja ymmärrettävänä. Tarkastusvirasto toteaa, että kolmen 
tahon (VM, komissio, VTV) keväällä 2018 esittämät arviot ovat pääosin linjassa keskenään. On kuitenkin 
huomattava, että sääntöjen yksityiskohtien osalta arvioissa on myös eroja.    

Valtiovarainministeriö pitää tärkeänä, että VTV jatkaa ennusteita koskevien arvioiden tekemistä. Tar-
kastusvirasto tuleekin jatkossa laajentamaan finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen osana tehtä-
vää arviointia myös julkisen talouden ennusteisiin. 

Valtiovarainministeriö pitää epäselvänä tarkastusviraston esittämiä huomioita koskien julkisen talou-
den suunnitelmassa esitettyä VM:n ja EU-komission ennusteiden välistä vertailua. Tarkastusvirasto tar-
kentaa, että kyseessä on JTS-asetuksen uusimpaan muutokseen (601/2017) sisältyvä vaatimus, jonka 
mukaan julkisen talouden suunnitelmassa tulee esittää valtiovarainministeriön ja komission uusimman 
kokonaistaloudellisen ennusteen ja julkisen talouden ennusteen välinen vertailu sekä selostaa ennustei-
den perusteena olevien oletusten väliset erot, jos ne ovat merkittäviä. Tarkastusviraston tiedossa ei ole, 
onko julkisen talouden suunnitelmassa esitettyyn vertailuun sisältyvien ennusteiden perusteena olevissa 
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oletuksissa ollut merkittäviä eroja, mutta tarkastusvirasto nostaa tämän mahdollisuutena esiin. Asetuk-
sen vaatimus ei luonnollisesti koske julkisen talouden suunnitelman antamisen jälkeen julkaistuja uu-
dempia komission talousennusteita, joita tarkastusvirasto kuitenkin hyödyntää arvioidessaan valtiova-
rainministeriön ennusteiden realistisuutta. Raportin tekstiä on tältä osin tarkennettu lopulliseen raport-
tiin. 

Valtiovarainministeriön esittämät kolme teknisluontoista huomiota on huomioitu raporttia viimeistel-
täessä. 

 

Lisätietoja: Finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö Matti Okko, p. 09 432 5875 


