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Lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavan erilliskertomuksen luon
nokseen - Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2015-2018

1. Finanssipolitiikan tavoitteet vaalikaudelle

Julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen

Tarkastusvirasto arvioi, että hallituksen asettamat tavoitteet julkisen talouden 
kehitykselle tullaan suurelta osin saavuttamaan. Valtiovarainministeriö yhtyy 
tähän näkemykseen. Valtiovarainministeriö yhtyy myös tarkastusviraston nä
kemykseen siitä, että julkisen talouden velkakestävyyden kannalta olennai
sempaa on velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen, minkä vuoksi 
sen merkitystä tulee jatkossakin painottaa finanssipolitiikan tavoitteenasette
lussa.

Tarkastusvirasto ehdottaa, että tavoitteenasettelussa voitaisiin ottaa soveltuvin 
osin huomioon julkisen nettovarallisuusaseman kehitys. On totta, että nettova- 
rallisuustarkastelu parantaa kokonaiskuvan muodostamista julkisen talouden 
tilasta ja varallisuuden hoidosta ja osaltaan parantaa kannustimia varallisuu
den hoitoon. Valtiovarainministeriö kuitenkin huomauttaa, että varallisuuden 
suoraan huomiointiin tavoitteenasettelussa liittyy ongelmia. Ensinnäkin netto- 
varallisuustarkastelu peittää alleen suuret erot julkisen talouden sektoreiden 
varallisuusasemassa. Työeläkelaitosten nettovarallisuusasema on vahva, kun 
taas sekä valtion että kuntien nettovarallisuus on heikompi ja molempien net- 
torahoitusvarallisuus oli vuoden 2017 lopussa negatiivinen. Työeläkelaitosten 
varoja ei kuitenkaan voi käyttää valtion tai kuntien velan kattamiseen. Lisäksi 
työeläkerahastojen varat on varattu eläkkeiden rahoitukseen, eikä nettovaralli
suus huomioi eläkevastuita. Toiseksi varallisuuden tuoman puskurin arviointiin 
liittyy epävarmuutta. Osa varallisuudesta on hyvin suhdanneherkkää. Lisäksi 
osa varallisuudesta on epälikvidiä ja sen arvon arviointiin liittyy epävarmuutta.

Kehyssäännön noudattaminen

Tarkastusvirasto toteaa raporttiluonnoksessa, että kehyssääntöä on nouda
tettu vaalikaudella 2016-2019 lukuun ottamatta televisio- ja radiorahastolle siir
rettävien määrärahojen siirtoa kehysten ulkopuolelle. Valtiovarainministeriö 
toteaa, että tarkastusviraston esittämä kritiikki YLE-siirron osalta on perusteltu.
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Tarkastusvirasto kytkee raporttiluonnoksessa eläkkeensaajien asumistukeen 
liittyneen säästön peruuntumisen kevään 2016 julkisen talouden suunnitel
massa (JTS) tehtyyn kehystason alentamiseen. Hallitusohjelman liitteeseen 6 
sisältynyt eläkkeensaajien asumistuen yhdistäminen yleiseen asumistukeen 
peruuntui syksyllä 2015 laadittaessa vuoden 2016 talousarvioehdotuksen täy
dennystä. Peruuntunutta säästöä sekä muitakin päivittyneitä säästötoimien 
arvioita korvattiin lisäsäästöpäätöksillä laadittaessa julkisen talouden suunni
telmaa vuosille 2017-2020, jotta päästiin hallitusohjelmassa kaavailtuihin 4 
mrd. euron säästöihin. Säästötoimenpiteiden korvautuminen muilla säästötoi
menpiteillä eläkkeensaajien asumistukea koskevassa asiassa ei vaikuttanut 
kehystasoon.

Kehystason alennus liittyi siihen, että 4 mrd. euron sopeutustavoitteen saavut
tamiseksi tehdyistä lisäsäästöpäätöksistä suurempi osa koski kehysmenoja 
kuin niistä säästötoimenpiteistä, jotka olivat purkautuneet tai joiden arvio oli 
muuttunut. Tämän vuoksi oli loogista samalla alentaa kehystasoa, jotta muita 
menoja ei lisättäisi ja kumottaisi säästövaikutusta. Eläkkeensaajien asumistu
keen liittyvän säästön peruuntuminen ei siis johtanut kehystason alentami
seen. Tarkastusviraston huomautus siitä, että kehystason laskupäätökset olisi 
hyvä perustella paremmin, on kuitenkin relevantti.

Tarkastusvirasto toteaa lisäksi, että hallituskauden vaihteessa hallitus sopi 
kuntien verokompensaatioiden sisällyttämisestä kehykseen. Valtiovarainminis
teriö huomauttaa, että tässä yhteydessä on hyvä sanoa, että näin on toimittu 
aina vaalikauden vaihteessa, sillä veroratkaisujen toteutumisen jälkeen ei ole 
syytä pitää näitä valtionosuuksia kehyksen ulkopuolisina. On hyvä, että kehys 
on mahdollisimman kattava.

Pitkän aikavälin kestävyys ja rakenteellisten uudistusten toimeenpano

Arvio julkisen talouden kestävyysvajeesta on pienentynyt hallituskauden alun 
noin 5 prosentista noin 3 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tarkastusvirasto to
teaa pienenemisen taustalla olevan lähinnä parantunut arvio kestävyysvajelas- 
kelman lähtövuoden1 rakenteellisessa perusjäämässä, mikä olisi puolestaan 
seurausta vuoden 2015 rakenteellisen rahoitusaseman vahvistumisesta. Tar
kastusvirasto perustaa arvionsa siihen, että rakenteellinen rahoitusasema ei 
ole kohentunut merkittävästi hallituskauden aikana. Tarkastusvirasto ei ota ar
viossaan kuitenkaan huomioon sitä, että väestön ikääntyminen on koko halli
tuskauden ajan kasvattanut vuosi vuodelta julkisia menoja. Ilman hallituksen 
toteuttamia julkista taloutta vahvistavia toimia rakenteellinen rahoitusasema 
olisi heikentynyt hallituskauden aikana. Ennen hallituskauden alkua keväällä 
2015 laaditussa JTS:ssä rakenteellinen rahoitusasema heikkeni vuosina 2015- 
2019 selvästi.

Valtiovarainministeriö yhtyy tarkastusviraston näkemykseen, että julkisen ta
louden kestävyyden varmistaminen edellyttää julkisiin tuloihin ja menoihin py
syvästi vaikuttavien uudistusten valmistelua tulevallakin vaalikaudella.
Julkisen talouden kestävyysongelmaa ei ole vielä saatu ratkaistua, vaikka 
haasteen mittaluokkaa on onnistuttu pienentämään.

2. Julkisen talouden suunnittelu ja ohjaus

Julkisen talouden suunnitelma

1 Keväällä 2015 tehdyssä kestävyysvajearviossa lähtövuosi oli vuosi 2019.
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Valtiovarainministeriö pitää tervetulleena, että tarkastusvirasto toteaa tällä ker
taa raportissaan selvästi, että se ei ole havainnut merkittäviä puutteita finans
sipoliittisen lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisessa. Koska 
yhtenä tarkastusviraston tehtävänä on finanssipoliittisen lain noudattamisen 
valvonta, olisi hyvä, että tämä keskeisin löydös todettaisiin jo pääasiallisessa 
sisällössä.

Tarkastusvirasto toteaa raporttiluonnoksessa JTS:n vastaavan olennaisilta 
osin sitä säätelevän asetuksen vaatimuksiin. Tarkastusviraston mukaan julki
sen talouden nimellisiin tasapainotavoitteisiin on kuitenkin muodostunut epä
selvyyttä. Valtiovarainministeriö huomauttaa, että kuluva vaalikausi on ollut 
tämän suhteen poikkeuksellinen, sillä julkisen talouden tavoitteenasettelua 
koskevat vaatimukset täydentyivät kesken vaalikauden.

Julkisen talouden suunnitelmasta annettuun asetukseen v. 2017 tehdyn täy
dennyksen (601/2017) mukaan JTS:ssä on asetettava monivuotiset tavoitteet 
julkisen talouden rahoitusasemalle siten, että ne valtiovarainministeriön en
nuste huomioon ottaen johtavat vähintään keskipitkän aikavälin tavoitteen 
(MTO) saavuttamiseen.

Monivuotiset tavoitteet asetettiin ensimmäisen kerran keväällä 2017 julkais
tussa JTS:ssä ja sen liitteenä olevassa vakausohjelmassa. Kevään 2017 va
kausohjelman mukaan keskeisessä asemassa tavoitteiden saavuttamisessa 
olivat kilpailukykysopimus ja työllisyyttä vahvistavat toimet, joilla pyrittiin halli
tusohjelmassa asetettuun 72 prosentin työllisyysastetavoitteeseen. Vuoden 
vaihteessa ja 2018 keväällä työllisyys lisääntyi voimakkaasti ja riippumattoman 
ennusteen mukainen arvio työllisyysasteen kehityksestä muuttui aiemmin arvi
oitua positiivisemmaksi. Keväällä 2018 vakausohjelmassa todettiinkin, että 
riippumattoman ennusteen mukaan kevään 2017 vakausohjelmassa esitetty 
tavoiteskenaario toteutuisi ja julkinen talous olisi riippumattoman ennusteen 
mukaan tavoiteuraa vahvempi. Siksi keväällä 2017 esitettyä tavoiteuraa ei ol
lut syytä päivittää eikä vakausohjelmassa ollut tarvetta esittää ennusteesta 
poikkeavaa tavoiteskenaariota. Vakausohjelmassa esitettiin sen sijaan riippu
maton ennuste.

JTS:n tietosisältöä kehitetään edelleen. Tarkastusvirasto esittää raporttiluon
noksessa hyödyllisiä huomioita tämän kehitystyön tueksi. Eri tavoitteiden tilan
netta ja niiden välistä suhdetta on pyritty kuvaamaan JTS:ssä ja vakausohjel
massa. Tähän kiinnitetään huomiota myös tulevalla vaalikaudella, mikä tarjoaa 
myös mahdollisuuden tarkastella tavoiteskenaarion asettamista.

Kuntatalouden ohjaus

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että kuntatalouden ohjausjärjestelmä 
on pääosin toimiva ja sen uudistamista voidaan kokonaisuutena pitää oikean 
suuntaisena. Valtiovarainministeriö yhtyy tähän näkemykseen.

Ehdollisten vastuiden riskienhallinta

Valtiovarainministeriö pitää tärkeänä, että raportissa on käsitelty ehdollisten 
vastuiden kasvua ja takauksiin liittyvän riskienhallinnan merkitystä sekä kiinni
tetään huomiota takausvastuiden nopeaan kasvuun. Valtiovarainministeriö pi
tää tarkastusviraston tavoin tärkeänä valtion kohtaamien riskien nykyistä huo
lellisempaa seurantaa ja hallintaa. Valtion varsin nopeasti kasvaneiden vastui
den edes osittainen laukeaminen heikentäisi Suomen taloudellista asemaa 
merkittävästi.
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Tarkastuskertomusluonnoksessa on kiinnitetty huomiota valtuuskorotusesityk- 
sissä olevien taloudellisten vaikutusten arvioinnin vaihteluun ja riskikuvan vai
keaan hahmottamiseen. Valtiovarainministeriö pitää tärkeänä, että valtuusko- 
rotus- ja takauspäätösesitysten riskiarviointivaatimuksia yhtenäistetään ja ke
hitetään. Olisi tärkeää kehittää menettelyitä, joilla valtion kokonaisriskiasema 
tunnistetaan ja arvioidaan uusia takauspäätöksiä tehtäessä. Lisäksi takaus- 
kannan kasvun hillitsemiseksi olisi tarpeen selvittää mahdollisuutta takausvas
tuiden riskien ja kustannusten huomioon ottamiseksi osana talousarvio- ja ke- 
hysmenettelyitä.

3. Vakaus-ja kasvusopimuksen noudattaminen

Raporttiluonnoksen pääasiallisessa sisällössä todetaan, että EU:n vakaus-ja 
kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osan säännöstöä on myönnetyt jousto- 
tekijät huomioiden noudatettu. Arviolla viitataan vaalikauden alkuvuosiin 2015- 
2017. Valtiovarainministeriö huomauttaa, että kaikkina näinä vuosina säännös
töä noudatettiin ilman joustotekijöitä. Lisäksi joustotekijät myönnettiin Suo
melle vasta v. 2017 vuosiksi 2017-2019. Joustotekijät ovat tämänhetkisen ar
vion mukaan merkityksellisiä sääntöjen noudattamisen kannalta vain v. 2018, 
mistä tarkastusvirasto tekee ns. ennakollisen arvion.

Raporttiluonnos käsittelee muilta osin koko vaalikautta, mutta vakaus- ja kas
vusopimuksen noudattamista koskeva luku sisältää vain ennakollisen arvion 
noudattamisesta vuosina 2018-2019. Olisi hyödyllistä todeta raportissa myös 
aikaisempien vuosien tilanne ja mahdollisesti viitata aiempiin raportteihin ja 
niiden arvioihin.

Tarkastusvirasto toteaa raporttiluonnoksessa, että poikkeamat sääntöjen nou
dattamisessa v. 2018 todennäköisemmin pienenevät keväällä 2019 tehtä
vässä jälkikäteisarviossa. Tässä yhteydessä viitataan ns. jäädytysperiaattee- 
seen ja päivittyviin sopeutusvaatimuksiin, mutta toteamusta ei perustella sen 
tarkemmin. Arvion ymmärrettävyyttä lisäisi, jos raporttiluonnoksessa esitettäi
siin tälle tarkemmat perustelut ja esim. todettaisiin, että sopeutusvaatimukset 
todennäköisesti pienentyvät, koska julkinen talous näyttää vahvistuneen aiem
min arvioitua enemmän.

Euroopan komissio ennustaa valtiovarainministeriön tavoin julkisen velan jää
vän alle 60 prosentin viitearvon v. 2018. Näin ollen Suomi täyttää velkaa kos
kevan säännön eikä eteenpäin ja taaksepäin katsovan velkakriteerin tai suh- 
dannekorjatun velkasuhteen tarkastelu koske enää Suomea. Siten näiden kä
sittely raportissa on tarpeetonta ja monimutkaistaa tarpeettomasti analyysia.

Valtiovarainministeriö huomauttaa lisäksi, että raporttiluonnoksessa annetaan 
harhaanjohtavasti käsitys, että perussopimuksen velkakriteeri voisi koskea 
myös suhdannekorjattua velkaa. Toteamusta "perussopimuksen velkakriteeri 
koskee ensisijaisesti vain nimellistä velkasuhdetta” olisi tältä osin hyvä tarken
taa.

Raporttiluonnoksessa todetaan, että tarkastusviraston arvio vakaus- ja kasvu
sopimuksen noudattamisesta poikkeaa komission arviosta vain komission en- 
nustelukujen johdosta. Valtiovarainministeriön lausuntoa kirjoitettaessa komis
sion arvio ei ole vielä ollut käytettävissä, joten ei ole ollut mahdollista arvioida, 
onko tämä mahdollisesti ainoa syy eroihin. Komission ennusteluvut ovat joka 
tapauksessa rakenteellisen jäämän osalta alustavassa talousarviosuunnitel- 
massa esitettyjä paremmat.
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Tarkastusvirasto käsittelee raportissaan myös vakaus- ja kasvusopimuksen 
kehittämistarpeita. Tarkastusvirasto esittää raporttiluonnoksessa kuitenkin hy
vin vähän omia näkemyksiä sääntöjen uudistamistarpeista. Sen sijaan raportti- 
luonnos sisältää lähinnä koosteen muiden tekemistä ehdotuksista, mikä tietysti 
sinällään on sekin hyödyllinen.

4. Talouspolitiikan pohjana käytettävät ennusteet

Tarkastusvirasto toteaa valtiovarainministeriön ennustekäytäntöjä ja ennuste- 
toiminnan riippumattomuutta koskevan arvion osoittaneen ennustetoiminnan 
olevan tosiasiallisesti riippumatonta. Raporttiluonnoksessa todetaan kuitenkin 
aiemmin tehdyn tarkastuksen huomautus siitä, ettei ennusteesta vastaavalla 
kansantalousosastolla havaittu ministeriön muista osastoista poikkeavaa jär
jestelyjä, jotka antaisivat takeita riippumattomuudelle. Tässä yhteydessä olisi 
hyvä todeta, että finanssipoliittisen lain vuonna 2015 tehdyn täydennyksen 
(79/2015) mukaan valtiovarainministeriössä ennustetoiminnasta vastaavan 
osaston päällikkö ratkaisee itsenäisesti esittelystä asiat, jotka koskevat valtion 
talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnittelun perustana olevia makro
talouden kehitystä koskevia ennusteita. Tämä lailla turvattu itsenäinen asema 
poikkeaa muiden ministeriön osastojen käytännöistä.

13.11.2018
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