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Lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnokseen Julkisen talouden
kestävyysarviot talouspolitiikan tietoperustassa

VM:n keskeiset havainnot VTV:n tarkastus raportista

Valtiovarainministeriö (VM) on tutustunut Valtiontalouden tarkastusviraston
(VTV) tarkastuskertomusluonnokseen "Julkisen talouden kestävyysarviot ta-
louspolitiikan tietoperustassa" (Dnro: 361/51/2018).

Lausunto jakautuu kahteen osaan. Tämä ensimmäinen osa sisältää yleiset
johtopäätökset. Kestävyysvajearvioista vastaavan riippumattoman ennustajan
lausunto löytyy ohesta. VM yhtyy riippumattoman ennustajan lausuntoon.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa olennaisesti julkisen talouden kehitykseen tu-
levina vuosikymmeninä. Siksi kestävyyttä ja julkiseen talouteen pitkällä aikavä-
lillä kohdistuvia riskejä koskevat arviot ovat tärkeä osa talouspolitiikan suuntaa
määriteltäessä huomioitavaa tietopohjaa. VM on tunnistanut tarkastuksessa
esiin tuodun tarpeen laajentaa tätä tietopohjaa. Ministeriön kansantalousosas-
tolla on jo aloitettu työ, jonka tarkoituksena on koota yhteen ja laajentaa julki-
sen talouden kestävyyteen liittyviä tarkasteluja.

Talouspolitiikan suunnittelua tukevan tietoperustan laajentamiseen on ole-
massa useita mahdollisia toteutustapoja. VTV suosittaa lisäämään finanssipo-
liittiseen lainsäädäntöön velvoitteen käsitellä julkisen talouden suunnitelmassa
kattavasti julkisen talouden kestävyyttä sisältäen eri aikaväleille laskettuja kes-
tävyysarvioita usean skenaarion mukaisesti. Mahdollinen täydennys lainsää-
däntöön tulee arvioitavaksi, kun finanssipoliittista lainsäädäntöä seuraavan
kerran uudistetaan.

Kuten kaikkiin pitkän aikavälin laskelmiin, myös kestävyysvajearvioihin liittyy
aina epävarmuutta. Siksi kestävyysvajelaskelmista on hyödyllistä laatia herk-
kyystarkasteluja erilaisilla laskentaoletuksilla, kuten VM nykyisinkin tekee. On
syytä huomata, että vaikka kestävyysvaje voi olla vaihtoehtoisilla oletuksilla
jonkin verran suurempi tai pienempi kuin peruslaskelmassa, suotuisimmassa-
kin tapauksessa kestävyysvajeen mittaluokka on merkittävä. Tällä herkkyy-
dellä ei ole talouspolitiikan suunnan kannalta ratkaisevaa merkitystä.

Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Puh 0295 16001 (Vaihde) valtiovarainministerio@vm.fi Y-tunnus 0245439-9
PL 28, 00023 Valtioneuvosto Faksi 09 160 33123 www.vm.fi
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Valtiovarainministeriön kansantalousosaston lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston tar-
kastuskertomusluonnokseen Julkisen talouden kestävyysarviot talouspolitiikan tietoperustassa

Keskeiset havainnot tarkastus raportista

VTV on tarkastuksessaan käynyt läpi laajasti kestävyyslaskelmien taustaole-
tuksia sekä tarkastanut laskelmien oikeellisuutta. Lisäksi kestävyyslaskelmien
tuloksia ja oletuksia on verrattu muiden kestävyyslaskelmia tekevien tahojen
vastaaviin oletuksiin ja tuloksiin. VTV:n arvion mukaan valtiovarainministeriön
kansantalousosastolla (KO) tehdyt laskelmat ovat huolellisesti ja asiantunte-
muksella laadittuja, joskin pienillä resursseilla.

VTV:n arvio VM:n julkisen talouden kestävyyslaskelmista ja siitä raportoimi-
sesta perustuu erittäin huolelliseen analyysiin sekä laskentamenetelmistä että
laskelmien taustalla vaikuttavista oletuksista. KO arvostaa VTV:n laadukasta
analyysiä ja pitää VTV:n kanssa tarkastuksen aikana käytyjä keskusteluita erit-
täin hyödyllisinä. Keskustelut ovat jo johtaneet kestävyyslaskelmien tarkentu-
miseen. Tarkastusraportin johtopäätökset tuovat uusia näkökulmia raportoin-
tiin ja laskelmien läpinäkyvyyteen, ja ne ovat hyödyllisiä KO:n tulevien kestä-
vyysarvioiden raportoinnissa ja sen kehittämisessä.

KO:lla ei yleisesti ottaen ole aihetta huomauttaa tarkastusraportin tulkintojen
oikeellisuudesta, vaan se näkee raportin huolellisesti laadituksi. KO myös nä-
kee, että VTV:n osoittamat ongelmat laskennassa eivät merkittävästi muuta
arviota julkisen talouden kestävyydestä. Seuraavaksi tarkastellaan yksityiskoh-
taisemmin VTV:n tarkastusraportin suosituksia. Tämän jälkeen käsitellään
keskeisiä tarkastusraportin esiin nostamia kysymyksiä kestävyyslaskelmista.

VTV:n suositukset

VTV esittää tarkastusraportissaan kolme konkreettista suositusta tulevaa kes-
tävyysraportointia koskien. Seuraavassa on käsitelty suosituksia yksitellen

Suositus 1:  KO tunnistaa tarpeen kestävyysvajeen ja julkisen talouden kestä-
vyyden laajemmalle analyysille. Ministeriössä on ryhdytty etsimään uusia ra-
portointimuotoja tämänkaltaiselle analyysille, jonka avulla julkisen talouden
näkymiä ja väestön ikärakenteen muutoksen aiheuttamia paineita voidaan tar-
kastella laaja-alaisemmin. Julkisen talouden kestävyyttä suunnitellaan analy-
soitavan jatkossa laajemmin kuin S2-indikaattorin näkökulmasta, esimerkiksi
vaihtoehtoisilla mittareilla ja skenaarioilla sekä taustaoletuksien herkkyystar-
kasteluilla. Raportointimuoto ja analyysin säännöllisyys tulee tarkentumaan
ensi vuoden aikana.

Suositus 2:  KO pyrkii olemaan laskelmissaan mahdollisimman läpinäkyvä,
sillä läpinäkyvyys parantaa niiden validiteettia. Läpinäkyvyys koskee sekä las-
kentamenetelmiä että taustaoletuksia. Tämä on erityisen tärkeää sen takia,
että laskemia voidaan tällöin julkisesti tarkastella ja arvioida. KO huomioi ker-
tomuksessa esitetyt ehdotukset läpinäkyvyyden lisäämisestä ja pyrkii toteutta-
maan niitä mahdollisuuksiensa mukaan. KO osallistuu myös jatkossa kestä-
vyysvajeen metodologiaan liittyvään julkiseen keskusteluun ja pyrkii kehittä-
mään menetelmiä tuoreimman tutkimustiedon, saadun kritiikkiin ja korkeim-
man asiantuntemuksen pohjalta.

Läpinäkyvyys ohjaa KO:n toimintaa myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) kehittämän uuden SOME-mallin kehitystyössä. KO kiinnittää tässä pro-
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sessissa erityistä huomiota mallin läpinäkyvyyteen, dokumentaatioon ja toistet-
tavuuteen. Vastuu mallin kehittämisestä on THL:lla, mutta VM osallistuu tiiviisti
uuden mallin kehitystyöhön. Tämän vuoksi KO:n vaatimukset läpinäkyvyy-
destä tulevat todennäköisesti näkymään lopputuloksessa.

Suositus 3:  KO katsoo, että julkisen talouden kestävyyden laaja-alainen arvi-
ointi tuottaa oleellista informaatiota talouspoliittisen päätöksenteon pohjaksi.
Siten on hyödyllistä pohtia julkisen talouden kestävyyttä koskeville arvioille ja
analyysille erilaisia raportointialustoja ja -tapoja toteutettavaksi käytettävissä
olevien resurssien puitteissa. KO ei kuitenkaan pidä tarpeellisena, että lain-
säädäntö erittelisi yksityiskohtaisesti kestävyystarkastelun mittareita tai mitta-
rin laskennassa tarkasteltavaa aikaväliä.

Seuraavassa käsitellään tarkemmin joitain VTV:n esittämiä huomioita valtiova-
rainministeriön kestävyyslaskelmista.

Antavatko nykyiset käytännöt (S2-indikaattori) riittävän kuvan julkisen talouden kestävyydestä ta-
louspolitiikan valmistelun kannalta?

KO kannattaa julkisen talouden kestävyyden laajempaa tarkastelua ja on aloit-
tanut uusien raportointikanavien kehittämisen tällaiselle analyysille. On kuiten-
kin tähdennettävä, että S2-indikaattori on hyödyllinen ja luotettava mittari ku-
vaamaan julkisen talouden kestävyyttä. Indikaattorin arvo ei heilahtele suh-
danteiden mukaan, vaan se perustuu odotuksiin pitkän aikavälin kehityksestä.
Esimerkiksi rakenteellisten uudistusten kannalta pitkää aikaväliä voidaan pitää
oleellisimpana aikajänteenä.

Taustaoletusten vaikutusta S2-indikaattorin arvoon tarkastellaan tekemällä
laskelmat perusuran lisäksi myös erilaisten vaihtoehtoisskenaarioiden valli-
tessa. KO:n arvion mukaan nämä tarkastelut antavat arvokasta tietoa oletus-
ten vaikutuksesta S2:n suuruuteen, mutta osoittavat myös sen, että laadulli-
sesti S2 ei ole kovinkaan herkkä oletuksille.

Kuten raportissa tuodaan ilmi, kestävyysvajeen mekaaniseen soveltamiseen
talouspolitiikassa liittyy mittaamiseen ja vaikutusten arviointiin liittyviä ongel-
mia. Sen sijaan kestävyysvajearvio kuvaa julkisen talouden pitkän aikavälin
haasteita ja erityisesti rakenteellisten uudistusten tarvetta, joita on syytä pitää
tärkeinä talouspolitiikan strategiassa. Kestävyysvajearvioon liittyvät epävar-
muudet on kuitenkin otettava huomioon arvioitaessa sitä, kuinka paljon kestä-
vyysvaje on tiettynä ajanjaksona pienentynyt ja missä määrin kestävyysvajeen
pieneneminen johtuu toteutetuista politiikkatoimista. Kestävyysvaje myös mit-
taa pääasiassa väestön ikärakenteen muutoksesta syntyvää painetta. Muita
julkisen talouden kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä ei tarkastelussa eksplisiitti-
sesti huomioida.

Talouspolitiikan kannalta on kuitenkin tärkeää tarkastella S2-indikaattorin mit-
taluokkaa, jonka mukaan kestävyysvaje on huomattava. Indikaattori myös rea-
goi politiikkatoimiin, jotka muuttavat lähtötilannetta. Näin ollen S2-indikaattorin
muutosten seuraaminen antaa kuvaa talouspolitiikan suunnasta. Sen sijaan
politiikkatoimien dynaamisia vaikutuksia indikaattorin arvo ottaa huomioon vain
siinä määrin kuin vaikutuksia pystytään luotettavasti arvioimaan ja mallinta-
maan. Avoimuuden ja luotettavuuden nimissä KO pyrkii välttämään politiikka-
toimien kauaskantoisten ja epävarmojen vaikutusten liittämistä kestävyyslas-
kelmien perusuraan.

VTV:n mukaan kestävyysongelmien ajoittuminen tulisi esittää laskelmissa tar-
kemmin, sillä useat demografiset muutokset, jotka S2:n arvoon vaikuttavat,
ovat poliittisen päätöksenteon ulottumattomissa. KO on kestävyysarvioissaan
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tuonut ajoitusta esiin kuvaamalla ikäsidonnaisten menojen tulevaisuuden kas-
vua ja raportoimalla taulukoissa laskelman antamia pitkän aikavälin velkauria.
VTV:n tavoin KO näkee, että S1:n raportoiminen voi täydentää kestävyydestä
saatavaa kuvaa.

On kuitenkin tähdennettävä, että julkisen talouden kestävyydessä horisontti on
usein S1-indikaattorin 15 vuotta pitempi. S1-indikaattorin käyttö saattaa muut-
tua enemmän talouden suhdanteiden mukaan, sillä sen aikajänne on lyhy-
empi: lähtöhetken jäämällä ja velkatasolla on indikaattorin arvoon suurempi
vaikutus. Jos indikaattoria käytetään jatkossa kuvaamaan julkisen talouden
kestävyyttä, on syytä huomioida sen mahdollinen suhdanneriippuvuus.

SOME-malli: avoimuus, virheet, ajantasaisuus

KO tunnistaa ongelmat, jotka liittyvät nykyiseen STM:n kehittämään sosiaali-
menojen analyysi malliin (SOME). VTV:n tarkastuksen aikana esiintuomat vir-
heet ovat parantaneet VM:n kestävyyslaskennan tarkkuutta ja validiteettia.
Puutteita on pyritty ratkaisemaan jo tarkastuksen aikana. Tulojouston vaikutus
terveysmenoihin on korjattu vastaamaan AWG:n oletusta.

Kuten VTV toteaa, STM on ajantasaistanut laajasti SOME-mallin lähtötietoja
ennen syksyn 2019 kestävyyslaskelmia. Päivitys koskee myös sosiaali- ja ter-
veysmenoja. Pääasiallinen pohjatieto on päivityksen jälkeen vuodelta 2017.
SOME-mallin lähtötietojen ajantasaistamisesta on myös jatkossa huolehdit-
tava eri ministeriöiden ja virkamiesten yhteistyöllä. Kuten VTV toteaa, lähtötie-
dot ovat luonteeltaan verraten hitaasti muuttuvaa informaatiota, joten päivitys-
ten vaikutus kestävyyslaskelmiin ei ole merkittävä.

KO on VTV:n tavoin kiinnittänyt huomiota siihen, että SOME-malli tuottaa elä-
kemenoille kehitysuran, joka ei ole kaikin tavoin perusteltavissa. KO on pyrki-
nyt tarkastuksen aikana aktiivisesti selvittämään asiaa yhteistyössä VTV:n
kanssa ja on tuonut esille myös raportissa mainittuja mahdollisia syitä kehitys-
arvioiden erolle, kuten indeksointiin ja kansaneläkkeen leikkautumiseen liitty-
vät ongelmat. On toivottavaa, että eläkkeiden laskenta kehittyy ja tulee lä-
pinäkyvämmäksi, kun uusi SOME-malli otetaan käyttöön.

Kuten raportissa mainitaan, SOME-mallin kehitystyö on käynnissä STM:n joh-
dolla. KO seuraa uuden mallin kehitystyötä VM:n, STM:n ja THL:n välisessä
ohjausryhmässä. KO:n tavoitteena on, että uuden SOME-mallin metodologia
on mahdollisimman läpinäkyvä sen käyttäjille, jotta laskelmien oikeellisuutta on
entistä helpompi arvioida. KO myös edellyttää, että SOME-mallista on ole-
massa metodologinen ja tekninen menetelmäkuvaus.

Lopuksi on huomattava, että havaitut puutteet - huolimatta niiden tärkeydestä
- eivät ratkaisevasti muuta arviota julkisen talouden kestävyydestä. Esimer-
kiksieläkemenojen arvioiminen Eläketurvakeskuksen (ETK) antamalla uralla
pienentää kestävyysvajetta syksyn 2019 ennusteessa vajaasta 5 prosentista
vajaaseen 4 prosenttiin suhteessa BKT:hen, jos ei huomioida ETK:n positiivi-
sempaa arviota työllisyyskehityksestä.

VM:n kestävyyslaskelmien perusura vain yksi muiden joukossa?

Kestävyyslaskelmissa joudutaan nojaamaan pitkälle tulevaisuuteen ulottuviin
ennusteisiin. KO valitsee laskelmien perusuran nojaamalla asiantuntijoiden
näkemykseen. KO myös tarkastelee laskelmien herkkyyttä muiden tahojen
käyttämien vaihtoehtoisten oletusten avulla. Vaikka oletuksiin liittyy huomatta-
vaa epävarmuutta, kestävyysvajeen mittaluokka ei ratkaisevasti muutu ske-
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naarioissa, joissa oletukset esimerkiksi väestönkasvusta, työllisyydestä, ko-
roista tai eläkkeiden suuruudesta poikkeavat perusuraan valituista. KO pitää
perusurasta poikkeavia skenaarioita kuitenkin hyödyllisinä herkkyystarkaste-
luina.

On totta, että jokin vaihtoehtoinen oletus, esimerkiksi muu kuin Tilastokeskuk-
sen väestöennuste, voisi olla uskottava lähtökohta tarkastelulle. Pitkän aikavä-
lin ennusteiden laatimiseen kuuluu valintojen tekeminen parhaaseen saatavilla
olevaan tietoon perustuen. Siitä huolimatta, että eri skenaarioiden todennäköi-
syyksien arviointi on vaikeaa tai jopa mahdotonta, pitkän aikavälin ennuste
voidaan tulkita lopputuotteeksi, johon on valittu uskottavimmat, luontevimmat
ja toimivimmat oletukset. Tämän vuoksi KO ei yhdy VTV:n näkemykseen, ettei
kestävyyslaskennan perusskenaario olisi välttämättä todennäköisin tai uskot-
tavin kehityskulku. Jos jotain toista skenaariota pidettäisiin todennäköisem-
pänä, tätä tulisi pitää perusurana. Kestävyyslaskennan perusskenaario on toi-
sin sanoen saatavilla olevan informaation, asiantuntijaharkinnan ja menetel-
mävalintojen perusteella uskottavin kehityskulku.

On selvää, että vuosikymmenien päähän ulottuviin ennusteisiin liittyy suurta
epävarmuutta, minkä vuoksi vaihtoehtoisten skenaarioiden tai oletusten tar-
kastelu on hyödyllistä. Kestävyysvajelaskennassa jopa prosenttiyksikön eroja
eri skenaarioiden välillä voidaan pitää tavanomaisina. KO kuitenkin painottaa,
että vaihtoehtoiset oletukset eivät muuta suurta kuvaa julkisen talouden kestä-
vyydestä.

Muita huomiota raportista

VTV kritisoi kestävyysvajelaskelmia siitä, ettei niissä käytetty pitkän aikavälin
arvio työllisyyden kehityksestä pääsääntöisesti pohjaudu yhtä ajantasaiseen
pohja-aineistoon kuin keskipitkän aikavälin arvio. KO käyttää kestävyyslaskel-
missaan EU-komission alaisen ikääntymistyöryhmän (AWG) mallin mukaista
pitkän aikavälin työllisyysarviota, jossa huomioidaan maakohtaisia väestöllisiä
ja rakenteellisia eroja tilastoaineistoihin nojaten. Kansantalousosasto pitää
AWG:ssa tehtyjä mallinnusvalintoja uskottavina.

Keskipitkän ja pitkän aikavälin arvion erot syntyvät ennusteissa käytettävistä
erilaisista menetelmistä. Pitkällä aikavälillä työllisyyskehitykseen vaikuttaa
väistämättä väestön ikärakenteen muutos, mikä pitää ottaa laskennassa huo-
mioon. Tämänhetkinen työllisyysasteen laskeva sopeutumisura kuvastaa työl-
lisyysasteen palautumista kohti pitkän aikavälin tasapainoaan, joka päivittyy
AWG:n menetelmien mukaisesti kolmen vuoden välein. Kestävyysvajeen suu-
ruus ei ole erityisen herkkä ajankohdalle, jolloin tämä pitkän aikavälin tasa-
paino saavutetaan. KO huomauttaa, että oletus, joka pitäisi työllisyysasteen
pitkällä aikavälillä nykyisellä tasollaan ei ole mielekäs, vaikkakin sekä sopeutu-
misvauhtiin että tasapainotasoon liittyy epävarmuutta.

KO näkee, että keskipitkän ja pitkän aikavälin työllisyysurien laskemisessa
käytettävän informaation ja menetelmien yhdenmukaistaminen voi olla hyödyl-
listä, mutta tällainen metodologia on oltava uskottavasti perusteltavissa. On
lisäksi tärkeää, että pitkän aikavälin ennusteet ovat mahdollisimman yhdenmu-
kaisia ja vertailukelpoisia muiden EU:n jäsenmaiden kanssa. KO osallistuu
myös jatkossa aktiivisesti AWG:n työskentelyyn ja seuraa menetelmien kehi-
tystä.

VTV suosittelee kestävyysindikaattoreiden esittämistä julkisen talouden ala-
sektoreille. KO toteaa, että vaikka alasektorikohtaiset kestävyysvajearviot voi-
vat antaa lisätietoa julkisen talouden kestävyysvajeen rakenteesta, tulkintojen
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kanssa tulee olla varovainen. Suomessa eläkevaroja hallinnoivat työeläkera-
hastot luokitellaan kansantalouden tilinpidossa kuuluvaksi julkiseen talouteen,
vaikka ne toimivatkin irrallaan muusta talouspoliittisesta päätöksenteosta. Kun-
tien ja valtiontalouden välinen suhde päätöksenteossa ei ole niin yksiselittei-
nen, sillä valtio on viime kädessä vastuussa siitä, että kuntien järjestämien pe-
ruspalvelujen saatavuus kansalaisille on turvattu.

KO yhtyy näkemykseen siitä, että eläkkeistä saatava verokertymä tulisi ottaa
huomioon julkisen talouden kestävyysarvioissa. Tämä on mahdollista tehdä
olemassa olevan laskentakehikon puitteissa ja kuten tarkastusraportissa tode-
taan, se tullaan ottamaan huomioon tulevissa laskelmissa.

VTV käsittelee lyhyesti kestävyysvajeen korko-oletuksia. Vallitseva alhainen
korkotaso on saanut aikaan paljon keskustelua myös julkisen talouden kestä-
vyydestä ja kestävyysmittareiden mielekkyydestä. S2-indikaattorin laskenta
perustuu oletukselle, että yleinen valtionlainan korkotaso pysyttelee talouskas-
vua korkeammalla tasolla pitkällä aikavälillä. Euroopan komission pitkän aika-
välin ennusteet tukevat tätä oletusta. KO yhtyy raportin arvioon, että alhainen
korkotaso kasvattaa tarvetta laajemmalle tarkastelulle mutta ei muuta koko-
naiskuvaa julkisen talouden kestävyydestä.

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Julkisen talouden yksikön päällikkö

Politiikka-analyysiyksikön päällikkö

rt&
Laura Vartia
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