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Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta 

Tämä muistio sisältää pääkohdat Valtiontalouden tarkastusviraston ennakollisesta, julkisen talouden 
kehitystä vuosina 2018 ja 2019 koskevasta arviosta. Arviossa on huomioitu alustava talousarviosuunni-
telma ja talousarvioesitys vuodelle 2019. Sen perustana on käytetty valtiovarainministeriön riippuma-
tonta talousennustetta sekä muita talousennusteita. Edellisen arvion tarkastusvirasto esitti 7.6.2018 
julkaistussa finanssipolitiikan valvonnan raportissa. Tarkastusvirasto julkaisee laajemman finanssipoli-
tiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportin eduskunnalle annettavana erilliskertomuksena jou-
lukuussa 2018. 

Valtiontalouden tarkastusviraston lakisääteisenä tehtävä on valvoa osana valtiontalouden hoidon tar-
kastamista finanssipoliittisen lain (869/2012) ja sen nojalla annettujen säännösten, kuten asetuksen jul-
kisen talouden suunnitelmasta (120/2014; muutettu asetuksella 601/2017), noudattamista.  

Valvontatehtävän suorittamiseksi Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut edellä mainittujen sää-
dösten perusteella alustavaa talousarviosuunnitelmaa sekä sen taustalla olevaa aineistoa, mukaan lu-
kien hallituksen talousarvioesitystä vuodelle 2019 ja pohjana käytettyä valtiovarainministeriön talous-
ennustetta.  

Hallituksen talousarvioesitys annettiin eduskunnalle 17.9.2018, ja Suomen alustava talousarviosuunni-
telma vuodelle 2019 julkaistiin 4.10.2018. Euroopan komissio antaa budjettien ennakkovalvonta-ase-
tuksen mukaisesti näkemyksensä alustavasta talousarviosuunnitelmasta marraskuussa 2018. 

Tiivistelmä arviosta 

Tarkastusvirasto arvioi, että vahvan talouskasvun myötä julkisyhteisöjen rahoitusasemaa koskevat vaa-
likausitavoitteet saavutetaan. Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, josta on poistettu suhdannetilan-
teen kohentumisen vaikutus rahoitusasemaan, on valtiovarainministeriön ennusteeseen perustuvien 
laskelmien mukaan -0,7 prosenttia vuonna 2019, kun sille asetettu keskipitkän aikavälin tavoite (MTO) 
on -0,5 prosenttia.  

Myös julkisen talouden nimellistä rahoitusasemaa sekä velkasuhdetta koskevat tavoitteet tullaan saa-
vuttamaan. Tämä johtuu pääosin suhdanneluonteisesta tulojen kasvusta ja menojen vähenemisestä. 
Päivittyneen tietopohjan mukaisiin laskelmiin perustuen julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä ei ole ko-
hentunut merkittävästi vaalikauden aikana. 

Ennakollisen arvion mukaan Suomi noudattaa vuonna 2018 EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevän ja korjaavan osion sääntöjä. Vaikka julkisen talouden rakenteellinen jäämä heikkenee, kehi-
tys ei jää merkittävästi jälkeen vaaditusta muutoksesta, kun huomioidaan komission myöntämät jous-
totekijät. Tämänhetkisten tietojen perusteella Suomi noudattaa sääntöjä myös vuonna 2019, jolloin ra-
kenteellisen rahoitusaseman ennakoidaan paranevan kuluvasta vuodesta. 

Alustavan talousarviosuunnitelman pohjalla käytettyjä valtiovarainministeriön ennusteita ei voi tarkas-
tusviraston havaintojen mukaan pitää säännöstön tarkoittamalla tavalla epärealistisina. Ministeriö 
muutti syksyllä vuoden 2018 talouskasvun ennustetta ylöspäin ja vuoden 2019 ennustetta alaspäin 
aiemmasta. Yhteensä kasvuasteiden keskiarvo vuosille 2018 ja 2019 pysyi samana. Syksyn vuoden 2018 
ennusteen tarkentumisriski on hieman alapainotteinen ja ennuste on mediaani-ennustetta korkeampi, 
kun taas ministeriön vuoden 2019 ennuste on kaikkien seurattujen ennustajien mediaania varovai-
sempi. 
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Hallituksen finanssipolitiikan tavoitteet ja julkisen talouden tila  

Vaalikauden alussa julkisen talouden alasektoreiden (valtionhallinto, paikallishallinto, työeläkelaitokset, 
muut sosiaaliturvarahastot) mukaiset rahoitusasematavoitteet asetettiin siten, että julkisen talouden 
tulot ja menot olisivat kokonaisuudessaan tasapainossa vuonna 2019. Valtionhallinnolle ja paikallishal-
linnolle tavoite salli lievän alijäämän (0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen), työeläkelaitoksille tavoiteltiin 
selvää ylijäämää (1 prosentti suhteessa BKT:hen), ja muille sosiaaliturvarahastoille tavoiteltiin rahoitus-
aseman tasapainoa.  

Julkisen talouden rakenteelliselle jäämälle asetetun keskipitkän aikavälin tavoitteen mukaan alijäämän 
tulisi olla enintään 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Hallitusohjelmaan kirjattiin tavoitteeksi julkisen 
velan suhteessa BKT:hen kääntyminen laskuun vaalikauden aikana, eikä julkisen velan määrän tulisi 
nousta enää vuonna 2021. Lisäksi veroasteelle asetettiin tavoite, jonka mukaan sen ei tulisi nousta vaa-
likauden aikana.  

Arviot tavoitteiden saavuttamisesta ovat muuttuneet vaalikauden aikana melko voimakkaasti. Erityi-
sesti alijäämätavoitteiden saavuttamista koskevat arviot muuttuivat selvästi kevään 2017 ja kevään 
2018 välillä. Kun julkista taloutta tarkastellaan kokonaisuutena, alasektoreiden yhteenlaskettu nimelli-
nen rahoitusasema on viimeisimpien ennusteiden perusteella kehittymässä kokonaisuutena lähes ta-
voitteen mukaisesti. Julkinen talous olisi ennusteiden mediaanin perusteella kokonaisuutena lähes ta-
sapainossa vuonna 2019. Valtionhallinto jäisi hieman 0,5 prosenttiin asetusta alijäämätavoitteestaan. 
Paikallishallinto saavuttaisi 0,5 prosentin alijäämätavoitteen, työeläkelaitokset olisivat ylijäämäisiä suh-
teessa BKT:hen lähes tavoitteensa (1,0 prosentin) mukaisesti, ja muut sosiaaliturvarahastot olisivat ta-
voitteensa mukaisesti suunnilleen tasapainossa. 

Rakenteellista jäämää koskeva tavoite on viimeisimpien tietojen mukaan toteutunut vaalikauden aikana 
vuosina 2016 ja 2017, mutta jäämän arvioidaan heikentyvän huomattavasti vuonna 2018. Vuonna 2019 
jäämän ennustetaan olevan lähellä tavoiteltua -0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen mutta silti jäävän ta-
voitteesta hieman, ennusteiden mediaanin ollessa -0,8 prosenttia suhteessa BKT:hen.  

Rakenteellista alijäämää koskevan tavoitteenasettelun hankaluutta kuvaa hyvin se, että rakenteellinen 
jäämä ei vaalikaudella ole tämän hetkisten tietojen mukaan kohentumassa, mutta tavoitetta asetetta-
essa vaikeana pidetty tavoite (-0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2019) on silti melko lähellä 
toteutumista. Tilanne johtuu siitä, että lähtötilannetta eli vuotta 2015 koskeva arvio rakenteellisesta 
jäämästä on muuttunut voimakkaasti. Tämä korostaa myös vuoden 2019 arvioon sisältyvää suurta epä-
varmuutta. 

Hallitusohjelman tavoitteen mukaan kokonaisveroasteen ei tule nousta kuluvalla vaalikaudella. Koko-
naisveroastetta koskeva tavoite ollaan saavuttamassa selvästi yli määritellyn tavoitteen. Ennusteiden 
perusteella veroaste laskisi noin 2 prosenttiyksikköä vuodesta 2015 vuoteen 2019.  

Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen on tavoitteen mukaisesti kääntynyt laskuun, ja vuonna 
2019 velan ennakoidaan olevan alle 60 prosenttia suhteessa BKT:hen. Julkisen velan määrää koskevan 
tavoitteen toteutumisen arviointi on tässä vaiheessa epävarmalla pohjalla, koska tavoite ulottuu kauas 
vuoteen 2021. Tämän hetkisen ennusteen mukaan tavoite ei ole toteutumassa, mutta julkisen talouden 
velkakestävyyden ja velanhoitokyvyn kannalta olennaista onkin bruttokansantuotteeseen suhteutetun 
velan kehitys. 

Hallituksen vaalikaudelle asettamat sääntöpohjaiset ja muut tavoitteet sekä arvio niiden saavuttami-
sesta on esitetty taulukossa 1. 

Hallituskauden alussa tarkastusvirasto kiinnitti huomiota siihen, että veroastetta koskeva tavoite rajoit-
taa finanssipolitiikan keinovalikoimaa. Jälkikäteisesti tarkasteltuna hallitusohjelman ja ensimmäisen jul-
kisen talouden suunnitelman alijäämä-, velka- ja verotavoitteet oli kuitenkin mahdollista saavuttaa sa-
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manaikaisesti, koska talouskehitys vahvistui vaalikauden aikana. Kokonaisuutena katsoen alijäämäta-
voitteet ollaan lähes saavuttamassa, ja vastaavasti veroasteeseen liittyvä tavoite ollaan ylittämässä sel-
västi. Siten asetettu tavoite olisi sallinut toteutunutta kireämmänkin veropolitiikan, mikä puolestaan 
olisi auttanut varmemmin saavuttamaan myös nimellistä ja rakenteellista alijäämää koskevat tavoitteet. 

EU:n finanssipolitiikan sääntöjen noudattaminen 

Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevässä osiossa tarkastellaan pysymistä keskipitkän aikavälin 
tavoitteessa tai edistymistä sitä kohti. Arvio tehdään rakenteellisen jäämän muutoksen sekä menosään-
nön avulla. Suomi on sopimuksen ennalta ehkäisevässä osiossa, ja sitä koskevat tämän osion velvoitteet. 

Rakenteellinen jäämä kuvaa bruttokansantuotteeseen suhteutettua rahoitusasemaa, josta on poistettu 
suhdannevaihteluiden ja kertaluonteisten toimien vaikutus. Hallituksen asettama keskipitkän aikavälin 
tavoite on saavuttaa vähintään -0,5 prosentin rakenteellinen jäämä. Vakaus- ja kasvusopimuksen sään-
nöstössä rakenteellisen jäämän vuosittaista muutosta verrataan komission asettamaan vaadittuun 
muutokseen kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta. Suomi on hyötynyt säännöstön joustavuudesta siten, 
että Suomelle on myönnetty joustoa alkuperäisistä vaatimuksista rakenneuudistus- ja investointilausek-
keiden johdosta 0,6 prosenttiyksikköä suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosille 2017–2019.  
 
Rakenteellinen jäämä on arviolta -1,1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2018, ja 
se heikkenee 0,7 prosenttiyksikköä edeltävään vuoteen nähden. Ennakollisen arvion perusteella raken-
teellisen jäämän säännöstä poiketaan vuonna 2018, mutta poikkeama ei ole sääntöjen tarkoittamalla 
tavalla merkittävä.  
 
Valtiovarainministeriön ennusteen pohjalta tehtyjen laskelmien perusteella Suomi saavuttaa keskipit-
kän aikavälin tavoitteen vuonna 2019, jolloin rakenteellisen jäämän ennustetaan olevan -0,7 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen. Säännöstön mukaan tavoite on saavutettu, kun marginaali siihen 
on 0,25 prosenttiyksikköä.  
 
Ennalta ehkäisevän osan toisen pilarin muodostaa menosääntö, joka asettaa julkisyhteisöjen menojen 
kasvulle enimmäisvauhdin. Tarkastusviraston arvion perusteella myös menosäännöstä poiketaan 
vuonna 2018 mutta ei sääntöjen tarkoittamalla tavalla merkittävästi. Vuonna 2019 menosääntöä nou-
datetaan. Arvio rakenteellisen jäämän tasosta ja vaaditusta muutoksesta on esitetty taulukossa 2. Me-
nosäännön laskenta on esitetty taulukossa 3. 
 
Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaava osio tarkastelee EU:n perussopimuksessa määriteltyjen alijäämä- 
ja velkakriteerien noudattamista. Velkakriteerin mukaan julkisyhteisöjen bruttovelka ei saa ylittää 60 
prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vastaavasti alijäämäkriteeri asettaa julkisyhteisöjen ni-
melliselle alijäämälle raja-arvoksi 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.   

Suomi ylitti velkasuhteelle asetetun 60 prosentin viitearvon vuonna 2014. Velkasuhde on sittemmin 
laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2016 lähtien, ja valtiovarainministeriön ennusteen mukaan lasku jat-
kuu koko ennustejakson ajan. Ennusteen mukaan velkasuhde tulee painumaan niukasti alle 60 prosen-
tin jo vuonna 2018 johtuen pitkälti talouden aiempia ennusteita suotuisammasta kehityksestä. Vuonna 
2019 velkasuhteen ennustetaan olevan 59,1 prosenttia. 
 
Velkakriteerin täyttymistä arvioidaan myös suhdannekorjatun velan sekä eteen- ja taaksepäin katsovien 
kriteereiden avulla. Suomi täyttää velkakriteerin vuosina 2018 ja 2019 myös näillä kriteereillä arvioi-
tuna. 
 
Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan julkisyhteisöjen nimellinen alijäämä on 0,7 prosenttia suh-
teessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2018 ja supistuu edelleen 0,1 prosenttiin vuonna 2019. Näin 
ollen alijäämälle asetetun 3 prosentin viitearvo alittuu selvästi. 
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Rakenneuudistusten vaikutus julkiseen talouteen 

Hallitus pyrki tekemään kestävyysvajeen poistamiseen johtavia päätöksiä hallituskauden aikana sekä 
budjettipolitiikan avulla että rakenteellisten uudistusten keinoin. Viimeisimmän valtiovarainministeriön 
arvion mukaan julkisen talouden kestävyysvaje on noin 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuottee-
seen. Keväällä 2015 valtiovarainministeriö arvioi kestävyysvajeen suuremmaksi, noin 5 prosentiksi suh-
teessa BKT:hen. Muutoksen taustalla on lähinnä parantunut arvio kestävyyslaskelman lähtövuoden ra-
kenteellisesta jäämästä, vaikka hallituskauden aikana rakenteellisen jäämän ei ennustetakaan olennai-
sesti muuttuvan.  
 
Kestävyyslaskelman epävarmuudet, laskelman lähtöoletuksissa kesken tarkastelukautta tapahtuvat 
muutokset ja muiden kuin päätösperäisten tekijöiden suuri vaikutus arvion suuruuteen rajoittavat pit-
kän aikavälin kestävyysindikaattorin käyttökelpoisuutta kokonaisvaltaisena talouspoliittisena tavoit-
teena. Ne vaikeuttavat myös tavoitteen saavuttamisen arviointia.   
 
Rakenteellisen perusjäämän lisäksi keskeinen tekijä kestävyyslaskelmassa on muun ohella arvio ikä-
sidonnaisten menojen pitkän aikavälin kehityksestä, johon voidaan vaikuttaa rakenteellisten uudistus-
ten keinoin. Hallitusohjelmassa suurin osa rakenteellisten uudistusten kestävyystavoitteesta osoitettiin 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle. Uudistuksen tavoitteenasettelussa pyrittiin taittamaan so-
siaali- ja terveydenhuollon menojen kasvuvauhti siten, että vuosittaiset kustannukset alenisivat 3 mil-
jardilla eurolla 2020-luvun loppuun mennessä verrattuna menojen perusennusteeseen. Uudistuksen 
valmisteluprosessi johti hyvin laajaan kokonaisuuteen, eikä kustannusten hillinnän tavoitteella ollut riit-
tävää ohjaavaa roolia päätöksentekoprosessissa. Hallituksen esitysten mukainen uudistuskokonaisuus 
sisälsi runsaasti epävarmuuksia ja myös riskejä kustannusten noususta.  
 
Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutusarviointi osoittautui vaikeaksi, mikä on 
suurelta osin väistämätöntä tämän mittaluokan uudistuksessa. Kuitenkin vaikutusarviointia olisi ollut 
mahdollista parantaa kokoamalla kokonaiskuva ja eri vaikutusten epävarmuuden aste, ja esittämällä 
taloudelliset riskit selkeämmin. Kokonaisuutena katsoen saatavilla olevien arvioiden perusteella muo-
dostui epätodennäköiseksi, että uudistukselle asetetut tavoitteet hillitä kustannuksia ja muut tavoitteet 
toteutuisivat samanaikaisesti. Tämä korostaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa tu-
lisi edetä vaiheittain, priorisoida tavoitteita, seurata vaikutuksia tarkasti ja olla valmis muuttamaan lain-
säädäntöä seurannan perusteella. 
 
Julkisen talouden kestävyyden varmistaminen edellyttää sitä, että tulevallakin vaalikaudella valmistel-
laan julkisiin tuloihin ja menoihin pysyvästi vaikuttavia uudistuksia. Uudistukset tulisi toteuttaa siten, 
että tavoitteenasettelu on mahdollisimman selkeää ja että uudistusten sisältö mahdollisimman laajasti 
tukee määriteltyjä tavoitteita. Tällaisesta menettelytavasta hyvä esimerkki on vuonna 2017 voimaan 
tullut eläkeuudistus. Vaihtoehtojen tarkka vaikutusarviointi ei aina ole mahdollista, mutta silloinkin voi-
daan hyödyntää riskinanalyysejä, jotta voidaan valita vaikutuksiltaan mahdollisimman varma etenemis-
tapa. Uudistusten sisältö ja määrä on mitoitettava siten, että valmistelu voidaan tehdä huolellisesti ja 
että samalla pystytään tekemään tarvittavat päätökset. 

Arvio alustavan talousarviosuunnitelman taustalla olevasta ennusteesta 

Finanssipoliittiseen lakiin (869/2012) ja budjettikehysdirektiiviin (2011/85/EU) perustuen jäsenvaltioi-
den on varmistettava, että julkisen talouden suunnittelu perustuu realistisiin makrotalouden ja julkisen 
talouden ennusteisiin. Lisäksi julkisen talouden suunnitelmaa koskevan valtioneuvoston asetuksen 
(120/2014; muutettu asetuksella 601/2017) mukaan valtiovarainministeriön tulee talousennusteita laa-
tiessaan ottaa huomioon kokonaistaloudellista ennustetta ja julkisen talouden ennustetta koskevat val-
tiontalouden tarkastusviraston johtopäätökset. 
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Talousarvioesitys ja alustava talousarviosuunnitelma perustuvat valtiovarainministeriön laatimaan suh-
danne-ennusteeseen ja arvioon keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvusta. Vuodelle 2018 valtiovarainmi-
nisteriö ennustaa 3 prosentin bruttokansantuotteen kasvua ja vuodelle 2019 se ennustaa 1,7 prosentin 
kasvua, kun keväällä tehdyt kehyspäätökset perustuivat arvioon 2,6 prosentin ja 2,2 prosentin talous-
kasvusta samoille vuosille. Syksyn ennuste vuodelle 2018 on seurattujen Suomen talouden ennustajien 
mediaaniennustetta korkeampi ja ennustajien yläjoukoissa. Seuratuista ennustajista yhteensä viisi en-
nusti vuodelle 2018 tasan 3 prosentin kasvua, mikä vastaa alkuvuoden tilastojen antamaa kuvaa talous-
kehityksestä. Vastaavasti ministeriön syksyn ennuste vuodelle 2019 on mediaaniennustetta alempi ja 
varovaisempi. Sekä vuoden 2018 että vuoden 2019 BKT-kasvun ennusteet ovat ennusteiden otoksen 
perusteella arvioidun vuosittaisen normaalijakauman 95 prosentin luottamusvälien sisäpuolella. Valtio-
varainministeriön ennustetta ei voi tämän perusteella pitää säännöstön tarkoittamalla tavalla epärea-
listisena. 

 

Lisätietoja: Finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö Matti Okko, p. 09 432 5875 
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Taulukko 1. Hallituksen asettamat julkisen talouden tavoitteet vaalikaudelle ja arvio niiden saavuttamisesta 
 

Tavoite Lähtötilanne Tilanne v. 2017  Arvio tavoitteen toteutumisesta 

Julkisyhteisöjen rakenteellisen jäämän tavoite vuodelle 2019, prosenttia suhteessa BKT:hen  

 -0,5 % 

Vuoden 2015 tiedoin jäämä 

v. 2015 -1,8 % Tämän hetki-

sin tiedoin -0,7 %  

-0,3 %  

Tavoitteesta ollaan jäämässä hieman; en-

nusteiden mediaani -0,8 %, VM-ennuste -

0,7 %. Tavoitteeseen liittyvää sääntöä arvi-

oidaan silti noudatettavan. 

Nimellisen jäämän tavoitteet vuodelle 2019, prosenttia suhteessa BKT:hen 

Valtiontalous, enintään -0,5 % -3,0 % v. 2015 -1,8 %  

Tavoitteesta ollaan jäämässä hieman; en-

nusteiden mediaani -0,9 %, VM-ennuste -

0,7 %. 

Kuntatalous, enintään -0,5 % -0,7 % v. 2015 -0,1 %  
Tavoite täyttymässä; ennusteiden medi-

aani  -0,3 %, VM-ennuste -0,3 %  

Työeläkerahastot, +1 % 1,3 % v. 2015 0,9 %  
Tavoite lähes täyttymässä, VM-ennuste yli-

jäämäksi 0,9 %  

Muut sotu-rahastot, n. 0 %  -0,4 % v. 2015  0,3 %  
Tavoite täyttymässä, VM-ennuste ylijää-

mäksi 0,1 %  

Julkinen velka  

Velan suhde BKT:hen kääntyy 

laskuun v. 2019 mennessä 
63,6 % v. 2015 61,3 % 

Tavoite täytymässä. Lasku jatkunut vuo-

desta 2016. Ennusteiden mediaani vuo-

delle 2019 59,0 %, VM-ennuste 59,1 % 

Velan määrä ei enää nouse v. 

2021 

Julkinen velka 133,2 mrd. 

euroa v. 2015 

Määrä nousi 1,1 

mrd. euroa. 

VM:n ennusteen perusteella tavoite ei 

täyty, vaikka velkasuhteen ennustetaan 

edelleen laskevan vuosina 2020 ja 2021 

Kokonaisveroaste, suhteessa BKT:hen 

Veroaste ei nouse vaalikau-

della 
43,9 % v. 2015  43,3 %  

Tavoite täyttymässä; ennusteiden medi-

aani vuodelle 2019 42,0 %, VM-ennuste 

42,1 % 

Kestävyysvaje, suhteessa BKT:hen 

Kestävyysvajeen poistamiseen 

johtavat päätökset tehdään 

vaalikauden aikana 

VM:n kestävyysvajearvio 

keväällä 2015 n. 5 % 

VM:n kestävyysvajearvio syksyllä 2018 n. 3 % Tavoitetta ei olla 

saavuttamassa, mutta arvioinnissa on rajoitteita. 
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Taulukko 2. Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, sopeutusvaatimus (sallittu poikkeama) ja poikkeama. VTV:n las-
kelmat VM:n aineiston perusteella.  
 

 2017 2018 2019 
Rakenteellinen jäämä, % suhteessa BKT:hen -0,3 -1,1 -0,7 

Muutos, % suhteessa BKT:hen  -0,7 0,4 

VTV:n arvio sopeutusvaatimuksesta, % suhteessa BKT:hen*  -0,3 -0,6 

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

Onko poikkeama merkittävä (>0,5)**  Ei Ei 

Kumulatiivinen poikkeama (kahden vuoden ka.)  -0,2 -0,3 

Onko kumulatiivinen poikkeama merkittävä (>0,25)**  Ei Ei 

* Arvio perustuu VTV:n laskelmiin rakenteellisesta jäämästä. Sopeutusvaatimuksessa otetaan huomioon rakenneuudistus- ja inves-
tointilausekkeiden johdosta myönnetty jousto 0,6 %-yks. 
** Rakenteellisen jäämän osalta merkittävä poikkeama määritellään siten, että poikkeama vaaditusta on suurempaa kuin 0,5 pro-
senttiyksikköä yhtenä vuonna tai 0,25 prosenttiyksikköä kumulatiivisesti kahtena vuonna. 

 
 
Taulukko 3. Julkisyhteisöjen menojen kasvu, noudatettava menosääntö ja poikkeama. VTV:n laskelmat VM:n aineis-
ton perusteella. 
 

 2017 2018 2019 

Menosäännön mukaisesti laskettujen julkisten kokonaismenojen kasvu (nimellinen), % 1,4 3,0 3,6 

VTV:n arvio noudatettavasta menosäännöstä (nimellinen), % 2,3 2,3 3,7 

Poikkeama    

  Menosäännön ja menojen kasvun erotus, %-yksikköä 0,9 -0,7 0,1 

    Poikkeama, mrd. € 1,1 -0,8 0,1 

  BKT, mrd. € 223,8 234,2 242,0 

    Poikkeama, % suhteessa BKT:hen* 0,5 -0,4 0,0 

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

    Kumulatiivinen poikkeama  0,1 -0,2 

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

* Positiivinen luku tarkoittaa, että menot ovat alittaneet menosäännön, negatiivinen luku tarkoittaa rajan ylittämistä. 
*** Menosäännön osalta merkittävä poikkeama määritellään siten että euromääräinen poikkeama suhteessa BKT:seen on pie-
nempi kuin -0,5 % yhden vuoden osalta tai -0,25 % kumulatiivisesti kahden vuoden osalta. 

 

 


