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Tarkastusviraston kannanotot

Julkisen talouden kestävyys ja yksi sitä kuvaava indikaattori, kestävyysvaje, ovat olleet vuosien 
ajan vahvasti esillä talouspoliittisessa keskustelussa. Kestävyysvaje on ollut merkittävässä roo-
lissa finanssipolitiikan mitoituksen sekä rakenteellisten uudistusten perusteluissa. Koska vä-
estön ikääntyminen tulee ennusteiden perusteella jatkumaan, oikean ja riittävän kuvan välit-
tyminen julkisen talouden tulevaisuudennäkymistä tulee olemaan ajankohtainen teema myös 
tulevaisuudessa. Tässä tarkastuksessa arvioitiin valtiovarainministeriön tuottamia kestävyysva-
jelaskelmia, julkisen talouden kestävyydestä raportointia sekä kestävyysindikaattorien käyttöä 
finanssipolitiikan ohjauksessa. 

Tarkastuksen perusteella julkisen talouden kestävyyttä tulisi arvioida nykyistä laajemmin. 
Tietosisältöä tulisi laajentaa erityisesti kattamaan pitkän aikavälin S2-indikaattorin lisäksi myös 
noin 15 vuoden päähän ulottuva S1-indikaattori. Käytettäessä rinnakkain eri aikavälien kestävyys-
indikaattoreita kestävyysongelmien ajoittuminen tulee selkeämmin ilmi. Valtiovarainministeriön 
kestävyyslaskelmat todettiin tarkastuksessa yleisesti ottaen huolellisesti laadituiksi, mutta niis-
sä havaittiin joitakin ongelmakohtia. Jatkossa on myös tarpeen varmistaa, että eduskunnalle ra-
portoidaan kestävyysarvioita mahdollisimman kattavasti. 

Julkisen talouden kestävyyden arviointia tulee monipuolistaa ja kestävyysinformaation 
raportointia eduskunnalle vahvistaa

Hyödyntämällä useaa indikaattoria rinnakkain saadaan tarkempaa tietoa mahdollisten kestävyys-
ongelmien sekä politiikkatoimien kestävyysvaikutusten ajoittumisesta. Ongelmien ajoittumisen 
perusteella on myös helpompi arvioida tarvittavien politiikkatoimien kiireellisyyttä. Johtopää-
tökset ovat erilaisia riippuen siitä, johtuuko ongelma esimerkiksi lähivuosikymmenen arvioidus-
ta kehityksestä vai usean vuosikymmenen kuluttua alkavasta muutoksesta. 

Suomessa pitkän aikavälin kestävyysvajeindikaattorilla (S2) on ollut vahva asema talouspo-
liittisessa keskustelussa. Se ei kuitenkaan anna riittävää kuvaa julkisen talouden kestävyydestä, 
koska se peittää alleen informaatiota mahdollisen kestävyysongelman ajoittumisesta. Suoma-
laisesta kestävyystarkastelusta on puuttunut noin 15 vuoden päähän ulottuva S1-indikaattori, 
joka täydentää olennaisesti kuvaa julkisen talouden kestävyydestä. S1-indikaattorin kattamal-
le ajanjaksolle ikäsidonnaisten menojen kehitys on myös luotettavammin arvioitavissa kuin S2-
indikaattorin kattamalle, periaatteessa äärettömälle ajanjaksolle. 15 vuoden aikaväliä kuvaavat 
indikaattorit ovat S2:n rinnalla vakiintuneessa käytössä esimerkiksi EU-komission arvioissa ja 
Ruotsin hallituksen raportoinnissa.

Kestävyysraportointiin olisi hyödyllistä sisällyttää kestävyysindikaattoreiden monipuolisem-
man käsittelyn lisäksi tietoja julkisen talouden kestävyydestä julkisen talouden alasektoreita kos-
kien sekä vertailua eri tahojen tuottamien indikaattoreiden eroista. Lisäksi olisi hyvä kehittää eri 
skenaarioiden ja kestävyysriskin suuruuden viestintää. Kestävyydestä saatavaa kuvaa laajentai-
si myös se, jos kestävyysarvioinnin osana analysoitaisiin jo olemassa olevaa julkista varallisuut-
ta ja ehdollisia vastuita koskevaa tietoa.

Valtiovarainministeriön raportointi on parantunut viime vuosina herkkyystarkastelujen laa-
juuden ja menetelmien kuvaamisen suhteen. Ministeriön julkaisema menetelmäkuvaus kes-
tävyysvajeen laskennasta on hyödyllinen, ja se on lisännyt laskennan läpinäkyvyyttä. Ministe- 
riön kestävyysarviot on tehty korkealla asiantuntemuksella mutta määrällisesti pienin resurssein. 



Valtiovarainministeriön kestävyysarviot sisältyvät yksityiskohtaisimmalla tasolla ministe- 
riön ennustejulkaisuihin. Sen sijaan kestävyyttä käsitellään niukasti julkisen talouden suunnitel-
massa, jonka sisältöä säädellään asetuksella ja joka on eduskunnassa käsiteltävä valtiopäiväasia- 
kirja. Nykyinen lainsäädäntö ei aseta velvoitteita kestävyyden tarkasteluun julkisen talouden 
suunnitelmassa. Julkisen talouden kestävyydellä on suuri painoarvo ja merkitys tulevina vuosi-
kymmeninä, ja siksi tietojen kattava raportointi eduskunnalle tulisi varmistaa lainsäädännöllä. 
Tarkoituksenmukaista olisi lisätä finanssipoliittiseen lainsäädäntöön velvoite käsitellä asiaa kat-
tavasti julkisen talouden suunnitelmassa.

Pitkän aikavälin kestävyysvajeindikaattori ei sovellu itsenäiseksi finanssipolitiikan 
tavoitteeksi

Finanssipoliittisessa tavoite- ja sääntökehikossa ei tarvita kestävyysindikaattoreiden kehitty-
miselle omia, erillisiä tavoitteita. Kestävyysarviot sopivat luonteeltaan parhaiten rakenteellis-
ten uudistusten tarpeiden arvioimiseen. Sen lisäksi on tärkeää, että julkisen talouden kestävyyt-
tä tukevat toimet ovat keskeisesti mukana talouspolitiikan tavoitteissa, esimerkiksi työllisyyden 
kehitystä koskevien tavoitteiden kautta. 

Kestävyysindikaattoreiden käyttöä itsenäisenä tavoitteena rajoittaa se, että niiden epävarmuus 
on erittäin suurta, ja osa kestävyyteen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä on pitkälti poliittisen 
päätöksenteon suorien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Laskentatekniset ja laskentaole-
tusten muutokset aiheuttavat olennaista heiluntaa pitkän aikavälin kestävyysvajeindikaattorin 
arvoon. Lisäksi kestävyysindikaattorit huomioidaan jo sisäänrakennetusti lyhyen ja keskipitkän 
aikavälin finanssipoliittisessa EU-sääntelyssä, mikä vähentää tarvetta asettaa erillistä tavoitet-
ta indikaattoreiden kehitykselle.

Kestävyysvajelaskelmat on yleisesti ottaen laadittu huolellisesti, mutta niiden 
oikeellisuudessa on ollut ongelmia

Tarkastuksessa käytiin läpi valtiovarainministeriön kestävyysvajelaskelmaa keväältä 2019, joka 
oli viimeisintä hallitusohjelmaa laadittaessa uusin kestävyysarvio. Yleisesti ottaen laskelmat oli 
laadittu huolellisesti, mutta tarkastelluissa osa-alueissa havaittiin joitakin ongelmakohtia. On-
gelmat liittyivät osittain ikäsidonnaisten menojen kehitystä koskeviin mallinnuksiin, jotka eivät 
kaikilta osin olleet luotettavia. Ikäsidonnaisten menojen kehityksen arvioimiseen käytetty sosi-
aalimenojen analyysimalli (SOME-malli) on ylipäätään ollut käyttäjilleen siinä määrin läpinä-
kymätön, että käyttäjät eivät ole pystyneet varmistumaan kaikkien toimintojen oikeellisuudesta. 
Tarkastuksessa havaittujen ongelmien johdosta kevään 2019 laskelmat yliarvioivat kestävyys-
vajetta, mutta tämä ei kuitenkaan muuttanut kestävyystilanteesta muodostunutta kokonaisku-
vaa. Ministeriö ryhtyi tarkastuksen aikana kehittämään laskelmaa tehtyjen havaintojen pohjalta. 

Valtiovarainministeriön kestävyysvajelaskelman taustaoletukset poikkeavat osin oletuksis-
ta, joita on käytetty EU-jäsenmaiden ja komission yhteistyössä laskelmissa kestävyysarviois-
sa. Erojen taustalla ovat lähinnä laskelmien pohjana käytetyt erilaiset väestöennusteet. Valtio-
varainministeriön laskelmassa käytetyt oletukset eivät yleisesti ottaen aiheuta EU-yhteistyössä 
laadittuihin arvioihin verrattuna systemaattista vinoumaa kestävyyslaskelman lopputulokseen. 
Kestävyyslaskelman perusskenaario on kuitenkin hyödyllistä tulkita yhdeksi, vaikkakin hyvin 
perustelluksi, skenaarioksi muiden joukossa, sen sijaan että sitä pidettäisiin välttämättä toden-
näköisimpänä skenaariona. 



Tarkastusviraston suositukset

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto suosittaa, että
1. valtiovarainministeriö kehittää julkisen talouden kestävyyden säännöllistä arviointia ja ra-

portointia muun muassa laajentamalla tarkastelun kattamaan noin 15 vuoden päähän ulot-
tuvan kestävyysindikaattorin (esimerkiksi EU-komission määritelmän mukaisen S1-indi-
kaattorin)

2. valtiovarainministeriö huolehtii laskentamenetelmien ja mallinnusten ajantasaisuudesta 
ja läpinäkyvyydestä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen kanssa

3. valtioneuvosto valmistelee finanssipoliittiseen lainsäädäntöön muutoksen, jolla lisätään vel-
voite käsitellä julkisen talouden suunnitelmassa kattavasti julkisen talouden kestävyyttä si-
sältäen eri aikaväleille laskettuja kestävyysarvioita usean skenaarion mukaisena.
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1 Mitä tarkastettiin

Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys ja yksi sitä kuvaava indikaatto-
ri, kestävyysvaje, ovat olleet vuosien ajan vahvasti esillä talouspoliittisessa 
keskustelussa. Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan tarkas-
tuksen tavoitteena on osaltaan varmentaa finanssipoliittisen päätöksenteon 
tietoperustan luotettavuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tässä tarkastuk-
sessa on keskitytty tarkastamaan valtiovarainministeriön tuottamia kestä-
vyysvajelaskelmia ja raportointia julkisen talouden kestävyydestä sekä kes-
tävyysindikaattorien käyttöä finanssipolitiikan ohjauksessa. 

Kestävyysvaje on ollut jo vuosia merkittävässä roolissa finanssipolitiikan 
mitoituksen sekä rakenteellisten uudistusten perusteluissa. Aihe on näin 
ollen yhteiskunnallisesti erittäin olennainen ja ajankohtainen. Koska väes-
tön ikääntyminen tulee ennusteiden perusteella jatkumaan, oikean ja riit-
tävän kuvan välittyminen julkisen talouden tulevaisuudennäkymistä tulee 
olemaan tärkeää myös tulevaisuudessa. 

Suomessa julkisen talouden kestävyyttä on tarkasteltu tyypillisesti pit-
kän aikavälin kestävyysindikaattorin perusteella. Suomessa kestävyysarvi-
oita laatii valtiovarainministeriön lisäksi säännöllisesti Suomen Pankki sekä 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Euroopan komission kestävyysarvi-
ot päivittyvät myös säännöllisesti, ja niihin sisältyvät arviot ikäsidonnaisten 
menojen kehityksestä syntyvät jäsenmaiden ja komission yhteistyössä ikään-
tymistä ja kestävyyttä käsittelevän työryhmän (Working Group on Ageing 
Populations and Sustainability, AWG) työn tuloksena. Kuviossa 1 on esitet-
ty valtiovarainministeriön ja EU-komission arviot kestävyysvajeen suuruu-
desta vuosina 2014–2019. Arvioissa on välillä ollut olennaisia eroja, välillä 
ne taas ovat olleet melko yhdenmukaisia.

Kuvio 1: Valtiovarainministeriön ja EU-komission kestävyysvajearviot (S2) 2011–2019, 
% suhteessa BKT:hen. Lähteet: Valtiovarainministeriö ja EU-komissio (Staff Working 
Papers); kevään arviot
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Tarkastusaiheen valtiontaloudellinen merkitys on erittäin suuri. Kestä-
vyysarvioinnin ja -raportoinnin mahdolliset puutteet vaikuttavat hallituk-
sen ja eduskunnan päätöksentekoon haitallisesti, jos päätöksiä tehdään il-
man parasta mahdollista tietoa julkisen talouden näkymistä.

Tarkastuksen tavoitteena on varmentaa valtiovarainministeriön tuot-
tamien kestävyysarvioiden oikeellisuutta ja julkisen talouden kestävyydes-
tä raportoinnin riittävyyttä sekä muodostaa näitä koskevia kehittämissuo-
situksia. Oikeellisuudella tarkoitetaan sitä, että tehdyt laskelmat vastaavat 
julkaistuja menetelmäkuvauksia ja että tulokset ovat teknisesti virheettö-
miä. Tämän lisäksi oikeellisuutta arvioidaan sen perusteella, ovatko laskel-
man poikkeamat vertailukohtana käytetyn EU-komission laskelman me-
netelmistä perusteltuja. 

Riittävyydellä tarkoitetaan puolestaan sitä, ovatko kestävyysarviot ja niis-
tä raportointi kattavaa sikäli, että kestävyydestä annettua informaatiota voi-
daan hyödyntää mahdollisimman hyvin talouspolitiikan valmistelussa. Tämä 
tarkoittaa muun muassa sitä, että raportointi kattaa olennaisen kestävyyttä 
kuvaavan tietosisällön ja että tiedon käyttäjiä informoidaan mahdollisim-
man selkeästi laskelmien sisältämästä epävarmuudesta ja muista rajoitteis-
ta. Lisäksi riittävyyttä arvioidaan tarkastuksessa siitä näkökulmasta, saako 
eduskunta valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston raportoinnin perus-
teella säännöllisesti riittävän kuvan talouden kestävyydestä.

Tarkastus rajautuu valtionvarainministeriön ja valtioneuvoston toimin-
taan. Vertailukohtana ovat pääasiassa EU-yhteistyössä laaditut AWG:n las-
kelmat. Joiltain osin vertailua tehdään sektorikohtaisia pitkän aikavälin las-
kelmia tuottavan Eläketurvakeskuksen laskelmiin. Tarkasteluajanjakso on 
pääsääntöisesti 2014–2019. Kestävyysvajearvion oikeellisuuden tarkastus 
rajautuu talven 2018 ja kevään 2019 ennustekierroksiin. Tarkastusraportis-
sa ei käsitellä syvällisesti kestävyysvajeen laskentatekniikkaa1 eikä esitellä 
kattavasti eri tahojen tuottamien kestävyyslaskelmien eroja2.

Tarkastuksen johtopäätösten ja suositusten avulla valtionvarainminis-
teriössä voidaan kehittää kestävyysvajearvioiden laadintaa ja niistä rapor-
tointia. Tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisen kuvan välittymistä julki-
sen talouden kestävyydestä eduskunnalle ja muille tietojen hyödyntäjille. 
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2 Antavatko nykyiset käytännöt 
riittävän kuvan julkisen talouden 
kestävyydestä talouspolitiikan 
valmistelun kannalta? 

Kestävyysindikaattoreiden epävarmuus on erittäin suurta, ja merkittävä 
osa kestävyyteen vaikuttavista tekijöistä on pitkälti poliittisen päätöksen-
teon suorien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Lisäksi kestävyys-
indikaattorit huomioidaan osin sisäänrakennetusti jäsenmaita koskevas-
sa lyhyen ja keskipitkän aikavälin finanssipoliittisessa sääntelyssä. Näiden 
syiden takia finanssipoliittisessa tavoite- ja sääntökehikossa ei ole tarvetta 
asettaa kestävyysindikaattoreille erillisiä tavoitteita. Sen sijaan on tärkeää, 
että kattavia kestävyysarvioita hyödynnetään rakenteellisten uudistusten 
tarpeen arvioinnissa ja että julkisen talouden kestävyyttä tukevat toimet, 
esimerkiksi työllisyyden parantaminen, ovat keskeisesti mukana talouspo-
litiikan tavoitteissa.

Suomessa valtiovarainministeriön ja hallituksen raportointi julkisen ta-
louden kestävyydestä on painottunut pitkän aikavälin kestävyysvajeindikaat-
toriin (S2). Ministeriö on kehittänyt raportoinnin sisältöä viime vuosina. 
Jatkossa julkisen talouden kestävyyden arviointia ja raportointia tulisi laa-
jentaa pitkän aikavälin kestävyysvajeindikaattorin ulkopuolelle soveltamalla 
soveltuvin osin esimerkiksi EU-komissiossa ja Ruotsissa omaksuttuja käy-
täntöjä. Erityisesti tulisi hyödyntää 15 vuoden päähän ulottuvaa indikaatto-
ria (S1), koska se täydentää merkittävästi kestävyysriskeistä saatavaa kuvaa. 

Jotta voidaan varmistaa, että eduskuntaa informoidaan säännöllisesti ja 
kattavasti julkisen talouden kestävyydestä, tulisi finanssipoliittista lainsää-
däntöä kehittää. Lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, että valtioneuvosto vel-
voitetaan sisällyttämään julkisen talouden suunnitelmaan kattava arvio jul-
kisen talouden kestävyydestä. Arviossa tulee huomioida kestävyysarvioiden 
eri ulottuvuudet, kuten eri aikavälien kestävyysindikaattorit. 

2.1 Valtiovarainministeriön raportointi 
on parantunut viime vuosina, mutta 
painottuu S2-indikaattoriin

Valtiovarainministeriö on raportoinut julkisen talouden kestävyydestä mel-
ko vakiintuneella tavalla jo pitkään. Ministeriö päivittää kestävyysarvion-
sa pääsääntöisesti kevään ja syksyn ennustejulkaisuihinsa eli Taloudelli-
siin katsauksiin. Katsaukseen sisältyvissä arvioissa ministeriö tyypillisesti 
taustoittaa jonkin verran kestävyyden taustatekijöitä, esittelee pitkän ai-
kavälin kestävyysvajeindikaattorin (EU-komission määritelmän mukaisen 
S2-indikaattorin) arvon kyseiselle ennustekierrokselle sekä selostaa mah-
dollisia muutoksia suhteessa edelliseen arvioon. Arviossa on käsitelty myös 
kestävyysvajeindikaattorin epävarmuutta, indikaattorin tulkintaa, lasken-
nassa käytettyjä taustaoletuksia ja laskelman herkkyyttä. Lisäksi arviossa 
on esitetty graafisessa ja taulukkomuodossa ikäsidonnaisten menojen ke-
hitysuria jaoteltuna menotyypeittäin (esimerkiksi eläkemenot, terveysme-
not, koulutusmenot).
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Vaikka raportoinnin peruskonseptissa ei ole tapahtunut merkittäviä 
muutoksia, tietosisältöön on silti tullut olennaisia parannuksia viime vuo-
sina. Tarkastusvirasto suositti herkkyystarkastelujen raportointia sekä kes-
tävyysvajeen menetelmäkuvauksen laatimista ja julkistamista selvitykses-
sään3 vuonna 2017. Valtiovarainministeriö lisäsi vuonna 2017 säännölliseen 
raportointiinsa analyysejä siitä, miten tulokset muuttuvat laskelman taus-
taoletuksia muutettaessa. Ministeriö myös julkaisi menetelmäkuvauksen 
vuonna 2017, ja sitä on myöhemmin päivitetty. 

Joulukuun 2018 Taloudellisessa katsauksessa ministeriö esitti aiempaa 
tarkemmin kestävyysvajeindikaattorin muutoksen komponentit. Herkkyys-
tarkasteluihin toteutettiin keväällä 2019 parannus, kun tarkasteluihin sisälly-
tettiin useita uusia, laskelman lopputuloksen kannalta olennaisia taustaole-
tuksia. Tämän myötä kestävyysvajelaskelman herkkyys ja epävarma luonne 
tulevat aiempaa selvemmin esiin.

2.2 Kestävyysvajeindikaattori soveltuu 
rakenteellisten uudistusten tarpeen 
arvioimiseen

Viimeisimmissä hallitusohjelmissa on pyritty tukemaan julkisen talouden 
kestävyyttä. Työllisyyden vahvistaminen, julkisen palvelutuotannon tuot-
tavuuden parantaminen sekä julkisen talouden rahoitusaseman paranta-
minen ovat olleet tavoitteina mukana kaikissa hallitusohjelmissa vuodesta 
2011 alkaen. Hallitusohjelmien tavoitteenasettelussa kestävyysvaje käsit-
teenä tai indikaattorina on huomioitu vaihtelevin tavoin. Kataisen ja Rin-
teen hallitusohjelmissa ei asetettu erillistä tavoitetta pitkän aikavälin kestä-
vyysvajeen kehitykselle hallituskauden aikana. Sipilän hallitus puolestaan 
sitoutui tekemään päätökset silloisen 10 miljardin euron kestävyysvajeen 
kattamiseen tarvittavista säästöistä ja rakenteellisista uudistuksista halli-
tuskauden aikana. Kataisen hallituksen talouspoliittiseen kokonaisuuteen 
sisältyi linjaus siitä, että hallitus aloittaa koko kestävyysvajeen umpeen ku-
romiseksi tarvittavat toimet vuoteen 2015 mennessä. 

Kestävyysvajeen sisällyttäminen eksplisiittisesti tavoitekokonaisuuteen 
ei ole käytännössä sujunut ongelmattomasti. Kataisen hallituksen rakenne-
poliittisen ohjelman valmistelun ongelmaksi on havaittu4 muun muassa tie-
topohjan kiireellinen valmistelu. Toimenpiteiden kestävyysvajetta pienentä-
västä vaikutuksesta esitettiin yleisen tason arvioita, jotka eivät muodostaneet 
luotettavaa perustaa päätöksenteolle. Sipilän hallituksen aikana kahdelle 
rakenneuudistukselle oli asetettu erilliset kestävyysvajetavoitteet. Suurin 
uudistus eli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei sisältönsä ja vaikutus-
arvioidensa perusteella muodostanut luotettavaa pohjaa tavoitellun kestä-
vyysvaikutuksen saavuttamiselle5, ja lopulta reformin eteneminen pysähtyi. 

Herkkyystarkasteluja 
laajennettiin keväällä 2019
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Kestävyysarviot soveltuvat huonosti itsenäiseksi finanssipoliittiseksi 
tavoitteeksi

Kestävyysindikaattorit ovat lähtökohtaisesti epävarmoja, koska ne ovat 
herkkiä muun muassa väestö- ja talouskehityksestä tehdyille taustaoletuk-
sille. Pitkän aikavälin kehitystä koskevat arviot ovat luonnollisesti yleisesti 
ottaen sitä epävarmempia, mitä kaukaisempaa tulevaisuutta tarkastellaan. 
Epävarmuuden aste-erot heijastuvat myös eri periodeille arvioituihin ikäsi-
donnaisten menojen BKT-suhteisiin, ja tätä kautta eri ajanjaksoille laskettu-
jen kestävyysindikaattoreiden epävarmuuteen. Esimerkiksi demografisten 
oletusten muutokset heiluttavat vuosien 2020–2070 ikäsidonnaisten me-
nojen BKT-suhteita kuvaavan kehitysarvion loppupäätä keskimäärin huo-
mattavasti enemmän kuin alkupäätä (kuvio 2). Erityisesti syntyvyyttä kos-
keva oletus ja terveiden elinvuosien osuutta eliniän pitenemisen tuomista 
uusista elinvuosista kuvaava oletus vaikuttavat merkittävästi ja suurenevas-
sa määrin ikäsidonnaisten menojen BKT-suhteeseen. 
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AWG-työryhmän referenssiskenaario

Eliniän pidennys kokonaan terveitä elinvuosiaAlhaisempi maahanmuutto

Korkea eliniänodote Matala syntyvyys

Kuvio 2: Suomen ikäsidonnaisten menojen kehitysuria eri skenaarioiden mukaisena, pro-
senttia suhteessa BKT:hen. Lähde: EU-komissio (Ageing Report 2018), VTV:n laskelmat6

Poliittisella päätöksenteolla on tyypillisesti hyvin vaikeaa tai mahdo-
tonta vaikuttaa kestävyysindikaattoreiden arvoon hyvin paljon vaikuttavi-
en demografisten tekijöiden kehitykseen. Myös laskentatekniset muutokset 
aiheuttavat olennaisia muutoksia indikaattoriarvoihin. Kun valtiovarainmi-
nisteriö julkaisi joulukuussa 2018 uuden kestävyysvajearvionsa, suurimmat 
ministeriön raportoimat7 muutokset verrattuna edelliseen arvioon johtui-
vat vajeen laskentahorisontin pidennyksestä ja koulutusmenojen lasken-
nan muutoksesta.
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Kestävyysvajeen epävarmuutta lisää se, että laskelman lähtövuoden mu-
kaiseen julkisen talouden rakenteelliseen jäämään liittyy itsessään paljon 
epävarmuutta. On vaikeaa arvioida julkisia tuloja, menoja, kokonaistuo-
tantoa tai tuotantokuilua neljän vuoden päähän8. Keskipitkän aikavälin en-
nusteeseen sisältyvä epävarmuus kulkeutuu suoraan mukaan myös kestä-
vyysvajeeseen, ja kestävyysindikaattori heiluu siten keskipitkän aikavälin 
kehitysarvion mukana. 

Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena pitkän aikavälin kestävyysindi-
kaattorista muodostuu erittäin epävakaa indikaattori, jonka suuruuteen 
voidaan vain osittain vaikuttaa talouspoliittisella päätöksenteolla. Se ei si-
ten sovellu talouspolitiikan tavoitteeksi siinä mielessä, että indikaattorille 
olisi mielekästä tavoitella tiettyä arvoa tietyllä ajanhetkellä. Vastaavia epä-
varmuuksia liittyy moniin muihinkin indikaattoreihin, mutta kestävyysva-
jeindikaattorissa ne korostuvat huomattavasti.

Pitkän aikavälin arviot antavat suuntaa rakennepolitiikan tarpeille

Koska kestävyysarvioiden epävarmuus kasvaa mitä pidemmälle tulevaisuut-
ta tarkastellaan, kasvaa myös riski siitä, että tulevaisuus toteutuu erilaisena 
kuin oletettu. Tämän takia esimerkiksi lyhyen tähtäimen finanssipolitiikan 
mitoittaminen pitkän aikavälin kestävyysvajeen perusteella on ongelmal-
lista. Ongelmaa korostaa kestävyysvajelaskelman staattinen luonne. Las-
kelmassa lyhyen aikavälin finanssipoliittinen sopeutustoimi (esimerkiksi 
menoleikkaus tai veronkorotus) tyypillisesti aidosti parantaa kestävyyslas-
kelman rakenteellista jäämää kestävyyslaskelman lähtövuonna (eli keski-
pitkän aikavälin päättymisvuotena), ja siten tuottaa S2-indikaattorille suo-
tuisan vaikutuksen. 

Vaikutuksen arviointi rajautuu kuitenkin tyypillisesti keskipitkälle ai-
kavälille (neljä vuotta). Mikäli jokin toimi vaikuttaa negatiivisesti esimer-
kiksi pitkän aikavälin kasvuun, jää sen kokonaisvaikutus kestävyyteen kysy-
mysmerkiksi, vaikka teknisesti toimi parantaa indikaattorin arvoa täydellä, 
keskipitkän aikavälin vaikutukseen perustuvalla painollaan. Esimerkki täl-
laisesta asetelmasta on julkisten menojen puolelta koulutukseen ja T&K-toi-
mintaan tehtävät menotason muutokset, joilla potentiaalisesti on vaikutus 
pitkän aikavälin tuottavuuteen, vaikka ne kestävyyslaskelmassa lähtökoh-
taisesti näyttäytyvät vain keskipitkän aikavälin menovaikutuksen kautta. 
Julkisten tulojen puolella vastaava tilanne esiintyy veromuutosten kohdal-
la, joista monilla on potentiaalisia vaikutuksia pitkän aikavälin kasvuun. 
Tilanteet kuvastavat pitkän aikavälin kestävyysarvion liian mekaanisen ja 
suoraviivaisen hyödyntämisen vaaroja. Pahimmillaan jokin kestävyysarvi-
ota teknisesti parantava toimenpide saattaa lopulta heikentää pitkän aika-
välin kestävyyttä.

Sen sijaan pitkän aikavälin kestävyysarvio on yksi hyödyllinen väline 
pitkän aikavälin rakenteellisten muutosten tarpeiden arvioinnissa ja toi-
menpiteiden valmistelussa. Sen avulla voidaan ennakoida tietoperusteises-
ti julkisen talouden riskejä varsinkin ikäsidonnaisten menojen kehitysurien 
suhteen. Kestävyyslaskelman perusskenaarion ja kattavien herkkyysana-
lyysien avulla voidaan hahmottaa kestävyysongelman osatekijän luonne ja 
ongelman varmuusaste. Vastaavasti kun arvioidaan ratkaisukeinoja, kestä-
vyyslaskelma eri skenaarioiden mukaisena antaa hyödyllistä tietopohjaa 
valmistelulle, koska sillä voidaan testata millaisia vaikutuksia reformeilla 
on erilaisissa skenaarioissa9. 

Indikaattoreiden 
epävarmuustekijät korostuvat 
kestävyysvajeessa

Kestävyysindikaattoreiden 
avulla voidaan hahmottaa 
rakenteellisten uudistusten 
tarvetta ja ratkaisuvaihtoehtoja
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Pitkän aikavälin kestävyyden huomiointi on osin sisäänrakennettu 
jäsenmaita velvoittavaan keskipitkän aikavälin finanssipoliittiseen 
sääntelyyn

Jäsenmaiden finanssipolitiikan EU-tasoinen sääntely koskee pääasiallisesti 
julkisen talouden hoitoa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Vakaus- ja kas-
vusopimuksen korjaava osa tarkastelee julkisen alijäämän ja velan toteutu-
nutta ja osittain ennustettua kehitystä. Vakaus- ja kasvusopimuksen ennal-
taehkäisevä osa ja sitä vahvistava finanssipoliittinen sopimus keskittyvät 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin rakenteellisen rahoitusaseman ja 
menokehityksen seurantaan.

Julkisen talouden kestävyys on kuitenkin osittain nivottu osaksi sekä 
keskipitkän aikavälin tavoitteenasettelua että tavoitteen edistymisen seu-
rantaa. Jäsenmaakohtainen keskipitkän aikavälin tavoite asetetaan niin, et-
tä tavoitteen alaraja muodostuu seuraavien vaihtoehtojen tuottamasta ki-
reimmästä viitearvosta:
1. Finanssipoliittisen sopimuksen10 mukainen viitearvo: Sopimus aset-

taa yleisen alarajan (-0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen) sopimuksen 
osapuolimaille. Pitkän aikavälin kestävyys vaikuttaa kuitenkin alarajaan 
siten, että sopimuksen mukainen alaraja on väljempi (-1,0 prosenttia 
suhteessa BKT:hen) silloin, kun jäsenmaan julkinen velka on merkit-
tävästi alle 60 prosenttia suhteessa BKT:hen ja kun sen pitkän aikavä-
lin kestävyysriski on samanaikaisesti matala. 

2. Viitearvo, joka luo puskurin 3 prosentin alijäämäkriteeriin11: Tämä 
vaihtoehto lasketaan viitearvona, joka luo puskurin vakaus- ja kasvus-
opimuksen mukaiseen 3 prosentin alijäämäkriteeriin erilaisia suhdan-
netilanteita varten. Se huomioi maakohtaiset erot suhdannevaihteluis-
sa ja julkisen alijäämän suhdanneherkkyydessä. 

3. Velkakehityksen kestävyyttä varmistava viitearvo: Tämä huomioi ve-
lan lähtötason ja ikäsidonnaisten menojen aiheuttaman pitkän aikavä-
lin menopaineet kestävyysvajelaskelmaa vastaavalla tavalla.

Onko julkisen velan  suhde 
BKT:hen merkittävästi 

 alle 60 % ja pitkän aikavälin 
kestävyys riski  matala?

Ei Kyllä

Minimi-
tavoite:

-0,5 % /

BKT

Minimi-
tavoite:

-1 % /

BKT

Finanssipoliittinen 
sopimus Vakaus - ja kasvusopimus

 Viitearvo,  joka luo 
 puskurin 3 %:n 

alijäämä kriteeriin: 
 – huomioi maa-

kohtaiset erot 
suhdanne-
vaihteluissa  
ja  alijäämän 
suhdanne-
herkkyydessä

Euroalue + 
ERM2–maat:

Minimitavoite: 
-1 % / BKT

 Velkakehityksen 
 kestävyyttä 
 varmistava 
 viitearvo: 

 – huomioi ikäsidon-
naisten menojen 
kehityksen pit-
källä aikavälillä ja 
julkisen velan  
lähtötason

Vaihtoehdoista valitaan kirein. Tämä muodostaa alarajan asetettavalle tavoitteelle.

Kuvio 3: Kriteerit, joiden mukaan rakenteellisen alijäämän keskipitkän aikavälin tavoite 
asetetaan
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Siten pitkän aikavälin kestävyysarviolla voi olla kahden eri vaikutusme-
kanismin kautta vaikutusta jäsenmaata sitovaan keskipitkän aikavälin ta-
voitteeseen, eli finanssipoliittisen sopimuksen mukaisen alarajan kautta 
sekä velkakehityksen kestävyyttä varmistavan viitearvon kautta. Velkake-
hityksen kestävyyttä varmistavan viitearvon laskentakaava kuitenkaan ei 
huomioi Suomen työeläkejärjestelmän tuottamaa erityispiirrettä. Työelä-
kelaitosten ylijäämää ei käytetä julkisen velan pienentämiseen, mikä tuottaa 
laskelmassa – sen tarkoitukseen nähden – liian väljän viitearvon. Käytän-
nössä kuitenkin tämän viitearvon mukainen alaraja on Suomen tapaukses-
sa kuitenkin muodostunut niin väljäksi, että selostetun erityispiirteen huo-
miointi ei olisi muuttanut lopullista alarajaa.

Lisäksi kestävyysarvioilla on merkitystä, kun tarkastellaan jäsenmaan 
edistymistä kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta. Silloin kun jäsenmaa ei 
ole saavuttanut keskipitkän aikavälin tavoitettaan, siltä vaadittu vuotuinen 
rakenteellisen alijäämän muutos, riippuu komission ja jäsenmaiden kes-
ken sovitun matriisin12 mukaisesti osittain keskipitkän aikavälin kestävyys-
riskistä. Mikäli riski arvioidaan korkeaksi, tuottaa matriisi joissain tapauk-
sissa jäsenmaalle korkeamman rakenteellisen rahoitusaseman vuotuisen 
parannustarpeen. 

Se, että kestävyysarviot tietyissä tilanteissa edellä kuvatulla tavalla vai-
kuttavat keskipitkän aikavälin tavoitteeseen ja sen edistymisen seurantaan, ei 
poista tarvetta huomioida kestävyyttä muulla tavoin kansallisessa talouspo-
litiikassa, erityisesti rakennepolitiikan valmistelussa. Lähtökohtaisesti kes-
tävyysulottuvuuden sisältyminen keskipitkän aikavälin kehikkoon kuiten-
kin edelleen pienentää tarvetta asettaa erillisiä tavoitteita pitkän aikavälin 
kestävyysarvion muutokselle lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. 

2.3 Arviointia ja raportointia on tarpeen 
laajentaa, jotta arvioista saadaan suurin 
hyöty

Finanssipolitiikan ja koko talouspolitiikan valmistelu edellyttää monipuo-
lista tietoa julkisen talouden kestävyydestä. Kestävyysanalyysin tulee tukea 
tilannekuvan muodostamista sekä tarjota välineitä kestävyyttä parantavien 
toimenpiteiden vaikutusten arvioinnille. 

Kestävyysanalyysia ja -raportointia toteutetaan eri maissa ja organisaa-
tioissa vaihtelevin tavoin. Toiminnan kehittämisen lähtökohtana tulisi ol-
la parhaiden käytäntöjen mahdollisimman laaja hyödyntäminen siten että 
huomioidaan myös toimintaan osoitettavissa olevien resurssien määrä ja ke-
hittämisalueen painoarvo suhteessa muihin kehittämistarpeisiin.

Kansainvälisisistä käytännöistä on saatavilla kehittämissuuntia

Kansainvälisistä yhteisöistä laajin julkisen talouden kestävyyden arviointi- 
ja raportointikokonaisuus on EU-komissiolla. Se muodostuu tällä hetkellä 

 – eri aikavälien kestävyysindikaattoreista 
 – useiden skenaarioiden mukaisena tehtävästä velkakestävyysanalyy-

sistä (debt sustainability analysis, DSA) 
 – rahoitustarpeita eri aikaväleillä kuvaavista tiedoista 

Keskipitkän aikavälin kestävyysriski 
voi vaikuttaa keskipitkän 
aikavälin tavoitteen kireyteen

Kestävyysanalyysin tulee 
tukea kattavan tilannekuvan 
muodostamista
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 – julkisen velan profiilia kuvaavista tiedoista 
 – vastuista, jotka eivät sisälly julkiseen velkaan 
 – julkisen sektorin varallisuutta kuvaavista tiedoista.  

Perusskenaarion mukaisia tietoja täydennetään vaihtoehtoskenaarioil-
la ja herkkyystarkasteluilla.

Kestävyysindikaattoreita EU-komissiolla on käytössä kolme. Pitkän ai-
kavälin kestävyysindikaattori S2 kuvaa rakenteellisen jäämän muutoksen 
sellaista määrää, jolla velan taso stabiloituisi pitkällä aikavälillä. Indikaat-
tori lasketaan tällä hetkellä vuoteen 2070 ulottuvien arvioitujen kehitys-
urien perusteella.

Keskipitkän aikavälin indikaattori S1 kuvaa puolestaan rakenteellisen 
jäämän muutoksen sellaista määrää, jolla julkisen velan taso saavuttaisi 60 
prosentin tason suhteessa kokonaistuotantoon. Indikaattori on siten käsit-
teellisesti sidottu EU:n finanssipoliittisen sääntökehikon mukaiseen julki-
sen velan 60 prosentin viitearvoon, mikä on hyödyllistä arviointikehikon 
yhtenäisyyden näkökulmasta. 

S1-indikaattorissa ikäsidonnaisten ja korkomenojen, omaisuustulojen 
sekä eläkkeistä maksettavien verojen muutokset huomioidaan 15 vuoden 
päähän. Keskipitkän aikavälin käsite poikkeaa siten tässä yhteydessä huo-
mattavasti muusta finanssipolitiikkaan liittyvästä EU-välineistöstä, jos-
sa keskipitkällä aikavälillä viitataan tyypillisesti kolmeen-neljään vuoteen. 
Valitun 15 vuoden ajanjakson taustalla on pyrkimys määritellä aikaväli, jol-
la ikäsidonnaisten menojen muutokset ehtivät vaikuttaa analyysiin mutta 
jolla menot toisaalta olisivat edelleen tarkasteluhetken talouspolitiikan kei-
nojen vaikutuspiirissä.13 

Lyhyen aikavälin indikaattori S0 poikkeaa huomattavasti S2 ja S1 indi-
kaattoreista. Sen on tarkoitus havaita lyhyen aikavälin ongelmat 25 eri ris-
ki-indikaattorin perusteella. S0-indikaattori ei siten tuota tulosta, jolla sel-
laisenaan olisi taloudellinen tulkinta (kuten S1- ja S2-indikaattoreilla). Sen 
sijaan S0 tuottaa painotetuista osatekijöistä koostetun kokonaisindeksin, 
jolle on määritelty hälytysraja-arvo.

EU-komissiolla on käytössä 
kolme eri aikajänteen 
kestävyysindikaattoria

S1-indikaattori huomioi 
arvioidun menokehityksen 
15 vuoden aikajänteellä
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Kuvio 4: EU-komission kestävyysarviointikehikon pääosat. 
Lähde: EU-komissio (Fiscal Sustainability Report 2018)

Julkisen velan profiili (juoksuaika, valuuttajakauma, sijoittajajakauma)

Julkisen velan määritelmän ulkopuoliset vastuut, mukaan lukien ehdolliset vastuut

Julkisen sektorin varallisuus

S0 indikaattori

Lyhyen aikavälin  
riskikategoria

(matala/korkea)

Rahoitustarve 
(tuleva vuosi)

S1 indikaattori 
(perusura)

Herkkyysanalyysi

Velkakestävyysanalyysi 
(DSA) eri skenaarioiden 

mukaisena

Vaihtoehtoisia 
politiikkaskenaarioita

ja laajennettuja 
herkkyysanalyysejä

Rahoitustarve 
(10 vuoden aikana)

Rahoitusmarkkinoiden
arvio riskistä

Lyhyen aikavälin 
kestävyysriskit

 Keskipitkän aikavälin
kestävyysriskit

S2 indikaattori 
(perusura)

Pitkän aikavälin 
riskikategoria 

(matala/keskitaso/
korkea)

Herkkyysanalyysi

Pitkän aikavälin
kestävyysriskit

Keskipitkän aikavälin 
riskikategoria 

(matala/keskitaso/korkea)

Kuvion 4 mukaisesti komissio tuottaa kestävyysarviokehikkonsa perus-
teella säännöllisesti maan riskiasemaa kuvaavan arvion. Siinä hyödynnetään 
osa arviointikehikkoon kuuluvasta tietosisällöstä. Arvion perusteella muo-
dostuu kuva kestävyysriskeistä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälil-
lä. Esimerkiksi Suomen kestävyysriski muodostui keväällä 2019 matalak-
si lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ja keskitasoiseksi pitkällä aikavälillä14.

Tässä kokonaisuudessa pitkän aikavälin kestävyysindikaattorin paino-
arvo on huomattavasti pienempi kuin suomalaisessa julkisen talouden kes-
tävyyttä koskevassa raportoinnissa. EU-komission raportointikokonaisuus 
antaa kattavan kuvan kestävyydestä, koska se huomioi runsaasti eri indikaat-
toreita ja jo sisäänrakennetusti perusskenaarion lisäksi muiden skenaarioi-
den tuottamia tuloksia.

Ruotsissa hallitus antaa valtiopäiville kevään talousarviokatsauksen15 
yhteydessä laajan katsauksen julkisen talouden kestävyydestä. Lisäksi tu-
levan vuoden varsinaiseen talousarvioesitykseen sisältyy suppeampi kestä-
vyyskatsaus. Kevään talousarviokatsauksen tietosisältö kattaa muun ohella 
kestävyysindikaattorit S1:n ja S2:n perusskenaarion ja vaihtoehtoskenaari-
oiden mukaisena, vertailun muiden tahojen tuottamiin indikaattoriarvoi-
hin sekä vertailun eri maiden kestävyystilanteesta EU-komission tietojen 
pohjalta. Lisäksi katsaus sisältää laajan analyysin kestävyyden taustalla ole-
vista tekijöistä.

Ruotsissa tietosisältö on näin ollen varsin laaja. Tämä on huomionar-
voista, kun otetaan huomioon, että kestävyysongelma on Ruotsissa suh-
teellisen pieni esimerkiksi Suomeen verrattuna. Ruotsissa pitkän aikavälin 
kestävyysindikaattori S2 on EU-komission tapaan yksi indikaattori osana 
laajempaa kokonaisuutta. 

Ruotsissa hallitus raportoi 
S1 ja S2 -indikaattorit usean 
skenaarion mukaisena
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Kestävyysraportointia voidaan monipuolistaa laajentamalla 
tietosisältöä

Kestävyyden arviointia ja raportointia Suomessa on tarpeen laajentaa as-
teittain uusilla elementeillä, jotta kestävyysarvioita voidaan hyödyntää mah-
dollisimman laajasti talouspolitiikan valmistelussa. EU-komission arvion16  
perusteella Suomen pitkän aikavälin kestävyysriski on jonkin verran EU-kes-
kiarvoa suurempi, mikä puoltaa kattavan arvioinnin ja raportoinnin toteut-
tamista Suomessa. Näitä taustoja vasten kestävyyden kuvaaminen nykykäy-
tännöin ei anna riittävää kuvaa julkisen talouden kestävyydestä. Kestävyyden 
arvioinnissa on tarpeen laajentaa erityisesti seuraavia näkökulmia:

S1-indikaattorin sisällyttäminen tietosisältöön. Lisäys täydentää kes-
tävyydestä saatavaa kuvaa. Käytettäessä rinnakkain eri aikavälien kestä-
vyysindikaattoreita kestävyysongelmien ajoittuminen tulee selkeämmin 
ilmi. Tämä puolestaan vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi siihen, kuinka 
nopeavaikutteisia politiikkatoimia tarvitaan. Johtopäätökset ovat erilaisia 
riippuen siitä, johtuuko ongelma esimerkiksi lähivuosikymmenen arvioi-
dusta kehityksestä vai usean vuosikymmenen kuluttua alkavasta muutok-
sesta. Myös reformien kestävyysvaikutusten arvioinnissa eri indikaattorien 
käyttö rinnakkain antaa olennaista lisätietoa politiikkatoimien kestävyys-
vaikutusten ajoittumisesta.

Monet demografiset tekijät, jotka ovat pitkälti poliittisen päätöksenteon 
ulottumattomissa, eivät heiluta 15 vuoden päähän ulottuvaa S1-indikaatto-
ria samassa määrin kuin vuoteen 2070 ulottuvaa S2-indikaattoria (ks. ku-
vio 2). Siten S1 on hieman vakaampi indikaattori kuin S2, mutta koska sen-
kin epävarmuus on suurta, S1 ei luonteeltaan poikkea perustavanlaatuisesti 
S2-indikaattorista. 

Selkeät skenaariot kuvaamaan taustaoletusten muutosten vaikutuk-
sia. Valtiovarainministeriön säännöllinen raportointi kuvailevine osuuksi-
neen ja herkkyysanalyyseineen sekä menetelmäkuvaus antavat oikean ku-
van kestävyysvajeen luonteesta epävarmana indikaattorina. Peruslaskelman 
luonne vain yhtenä lukuisista kehitysuravaihtoehdoista (ks. myös luku 3.2) 
tulisi kuitenkin läpinäkyvämmin ilmi, jos indikaattoreita raportoitaisiin 
usean skenaarion mukaisina. Herkkyysanalyysien hyödyntäminen on ai-
healueen asiantuntijoille suoraviivaista, mutta raportoitaessa laajemmal-
le käyttäjäkunnalle olisi hyödyllinen esimerkiksi Ruotsissa omaksuttu ra-
portointitapa (lopulliset indikaattoriarvot esitetään usealle skenaariolle).

Vertailu muihin kestävyysarvioihin. Toisinaan eri tahojen tuottamien 
arvioiden välillä on niin suuria eroja, että ne voivat johtaa erilaiseen tulkin-
taan kestävyysriskien olennaisuudesta (ks. esim. kuvio 1). Tällainen tilanne 
oli esimerkiksi kesällä 2019, kun komission arviossa Suomen pitkän aikavä-
lin kestävyysriski oli melko lähellä matalaa, ja valtiovarainministeriön ar-
vio indikaattoriarvolle oli olennaisesti korkeampi. Erojen taustojen esitte-
ly lisää tietojen läpinäkyvyyttä ja antaa lisätietoa epävarmuuksista. Tämän 
takia esimerkiksi komission ja valtiovarainministeriön laskelmien erojen 
kvantitatiivinen kuvaaminen säännöllisen raportoinnin tai soveltuvin osin 
menetelmäkuvauksen yhteydessä olisi hyödyllistä.

Keskipitkän aikavälin 
kestävyysindikaattorin 
hyödyntäminen tuo olennaista 
lisätietoa kestävyydestä
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Kestävyysriskin suuruuden kuvaaminen. Raportoinnissa olisi tarpeen 
harkita indikaattoreiden perusteella arvioitujen kestävyysriskien suuruu-
den kuvaamista. EU-komission tapa luokitella riskit matalan, keskitason tai 
korkean kategoriaan on viestinnällisesti selkeä. Johtopäätösten teossa olisi 
kuitenkin pyrittävä varovaisuuteen, koska komission kestävyysriskin mää-
rittelyyn käyttämä malli on osoittautunut paikoin hyvin herkäksi. 

Komission arvioissa Suomen keskipitkän (15 vuoden) aikavälin yleinen 
kestävyysriski arvioitiin vielä maaliskuussa 2018 korkeaksi17 mutta vain vuot-
ta myöhemmin18 matalaksi, ilman että julkisen talouden tilanne ja näkymät 
olisivat perustavanlaatuisesti muuttuneet, vaikkakin ne olivat parantuneet. 
Arvion muutoksen taustalla oli muun muassa julkisen velan kehitysprofii-
lin muuttuminen jonkin verran 60 prosentin viitearvon lähimaastossa. Eräs 
vaihtoehtoinen tapa viestiä riskin suuruudesta saattaisi olla, että indikaattori-
arvoja ja niiden muutoksia suhteutetaan verrokkimaihin ja EU-keskiarvoon. 

Julkisen varallisuuden ja ehdollisten vastuiden analyysi. Valtiovarain-
ministeriö hyödyntää julkista varallisuutta ja ehdollisia vastuita koskevia 
tietoja esimerkiksi hallituksen vuosikertomuksessa ja raportoidessaan vuo-
sittain valtiontalouden riskeistä. Tiedoilla on kytköksiä myös kestävyystar-
kasteluun, ja ne ovat osin EU-komission kestävyysarvioinnin piirissä. Esi-
merkiksi valtiontakausten kehitys ja sen pohjalta tehdyt riskiarviot voivat 
antaa olennaista lisäinformaatiota julkisen talouden kestokyvystä ja pus-
kurien tarpeesta. Vastaavasti varallisuustietojen avulla voidaan muodos-
taa nettovelkaindikaattoreita, joiden perusteella on mahdollista arvioida 
esimerkiksi julkishallinnon mahdollisuuksia maksaa velkansa pois tietyl-
lä hetkellä19. Julkista varallisuutta ja ehdollisia vastuita koskevien tietojen 
analysointi muun kestävyysarvioinnin yhteydessä olisi siten perusteltua. 

Kestävyysindikaattoreiden esittäminen julkisen talouden alasekto-
reille. Kestävyysindikaattorit tyypillisesti esitetään koko julkiselle taloudel-
le. Vuonna 2013 valtiovarainministeriö raportoi20 kestävyysvajeen erikseen 
julkisen talouden alasektoreille. Tämä oli hyödyllinen tietosisältö, koska sen 
avulla pystyttiin läpinäkyvämmin havaitsemaan kestävyysvajeen muodos-
tuminen alasektoreittain. 

Suomen kontekstissa on merkitystä sillä, kuinka suuri osa kestävyyson-
gelmasta kohdistuu esimerkiksi työeläkesektorille, koska käytännössä elä-
kejärjestelmän kestävyydestä on pyritty huolehtimaan eläkejärjestelmän 
sisällä. Kestävyystietojen läpinäkyvyyttä lisäisi ja johtopäätösten tekoa no-
peuttaisi, jos alasektoreittaiset tiedot kuuluisivat säännöllisesti raportoita-
vaan tietosisältöön. Ajatusta puoltaa myös se, että alasektoreittaisia tietoja 
on valmiiksi olemassa ministeriön laskentajärjestelmässä. 

Kestävyysriskin suuruuden 
kuvaaminen on vaikeaa



25

2.4 Lainsäädäntö ei varmista julkisen 
talouden kestävyyden kattavaa 
raportointia eduskunnalle

Valtiovarainministeriö julkaisee kestävyysvajearvionsa yleensä kahdes-
ti vuodessa osana kevään ja syksyn Taloudellisia katsauksia. Lisäksi kestä-
vyystarkasteluja sisältyy esimerkiksi ministeriön virkamiespuheenvuoroi-
hin. Nämä dokumentit eivät pääsääntöisesti ole eduskunnassa käsiteltäviä 
valtiopäiväasiakirjoja, vaikkakin syksyn Taloudellinen katsaus on liitteenä 
valtion talousarvioesityksessä. Taloudellisen katsauksen sisältöä ei määri-
tellä lainsäädännössä, ja tietosisällön laajuus on vuosien mittaan vaihdel-
lut. Kestävyys voi olla lisäksi esillä eduskunnassa ad hoc -pohjalta esimer-
kiksi valiokunnille toimitetuissa asiantuntijalausunnoissa.

Sen sijaan julkisen talouden suunnitelma, jossa käsitellään julkista ta-
loutta keskipitkällä aikavälillä (neljä vuotta tarkasteluhetkestä eteenpäin) 
toimitetaan valtioneuvoston selontekona eduskunnalle, poikkeuksena vaa-
likauden viimeinen, niin kutsuttu tekninen julkisen talouden suunnitelma. 
Julkisen talouden suunnitelman sisältöä ohjaa osana finanssipoliittista lain-
säädäntöä oleva asetus julkisen talouden suunnitelmasta21.

Kestävyyden käsittely julkisen talouden suunnitelmassa on ollut niuk-
kaa, huomattavasti suppeampaa kuin esimerkiksi Taloudellisissa katsauk-
sissa. Lainsäädännössä edellytetään, että julkisen talouden suunnitelman 
valmistelua varten tuotetaan katsaus julkisen talouden kestävyydestä, mut-
ta siinä ei määritellä, missä määrin asiaa tulee käsitellä itse suunnitelmassa. 
Sen sijaan suunnitelman sisältöä säätelevä asetus velvoittaa esittämään pit-
kän aikavälin kestävyysvaikutuksia kahden keskipitkän aikavälin kehitysar-
viouran mukaisesti: oletuksella, että tuloihin ja menoihin vaikuttavaan lain-
säädäntöön ei tehdä muutoksia, sekä oletuksella, että tuloihin ja menoihin 
vaikuttavaa lainsäädäntöä muutetaan valtioneuvoston yksilöimällä tavalla. 
Kyseinen velvoite ei ole käytännössä johtanut kestävyysvaikutusten arvioin-
tiin suunnitelmassa. Tähän on vaikuttanut muun muassa se, että kahta ke-
hitysarviouraa ei ole esitetty silloin, kun asetetut rahoitusasematavoitteet 
ollaan oltu saavuttamassa jo riippumattoman ennusteen perusteella, ilman 
valtioneuvoston lisätoimenpiteitä. 

Julkisen talouden kestävyydellä on suuri painoarvo ja merkitys tulevi-
na vuosikymmeninä, ja siksi tulisi varmistaa, että eduskuntaa informoidaan 
siitä kattavasti. Nykyinen lainsäädäntö ei varmista asian systemaattista ja 
säännöllistä esilläoloa eduskuntaraportoinnissa. Luontevimmin vahvistami-
nen toteutuisi laajentamalla kestävyystarkastelua julkisen talouden suunni-
telmassa, koska suunnitelmassa jo lähtökohtaisesti tarkastellaan pidempää 
aikajännettä kuin vuotuisessa talousarviossa. Tarkastelun tulisi olla katta-
vaa siten, että edellä (ks. luku 2.3) esiin tuodut tarpeet kestävyystarkastelun 
laajentamiseksi huomioidaan tietosisällössä. Valtioneuvoston olisi siten tar-
peen valmistella tarvittavat muutokset finanssipoliittiseen lainsäädäntöön.

Kestävyystietojen raportointi 
eduskunnalle tulee varmistaa 
lainsäädännössä
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3 Onko valtiovarainministeriön pitkän 
aikavälin kestävyysarvio laadittu 
oikein?

Tarkastuksessa käsitellyt valtiovarainministeriön kevään 2019 kestävyysva-
jelaskelmat olivat yleisesti ottaen laadittu huolellisesti. Joillakin osa-alueil-
la havaittiin kuitenkin ongelmakohtia. Ongelmat koskivat laskelmien poh-
ja-aineistojen ja laskentamenetelmien ajantasaisuutta sekä mallinnusten 
tulosten oikeellisuutta. Puutteiden seurauksena kestävyysvajetta yliarvi-
oitiin, mutta tämä ei kuitenkaan muuttanut kestävyystilanteesta muodos-
tunutta kokonaiskuvaa. Ministeriö ryhtyi korjaamaan havaittuja puutteita 
tarkastuksen aikana. 

Laskelmien taustaoletukset perustuvat suurelta osin Tilastokeskuk-
sen väestöennusteeseen. EU-yhteistyössä laadittuihin arvioihin verrattu-
na valtiovarainministeriön laskelmassa käytetyt oletukset eivät yleisesti ot-
taen aiheuta kestävyyslaskelman lopputulokseen systemaattista vinoumaa 
suuntaan tai toiseen. Valittujen taustaoletusten ei voida kuitenkaan päätel-
lä kuvaavan välttämättä todennäköisintä kehityskulkua, ja siksi kestävyys-
laskelman perusskenaario on hyödyllistä tulkita yhdeksi, vaikkakin hyvin 
perustelluksi, skenaarioksi muiden joukossa. Ylipäätään kestävyyslaskel-
man epävarmuutta lisää myös melko pitkään jatkunut hyvin alhainen kor-
kotaso. Tämä osaltaan lisää tarvetta tarkastella kestävyyttä laajemmin kuin 
S2-indikaattoriin pohjautuen. 

Valtiovarainministeriön julkaisema menetelmäkuvaus kestävyysvajeen 
laskennasta on hyödyllinen, ja se on lisännyt laskennan läpinäkyvyyttä. Sitä 
on tarpeen joiltakin osin edelleen laajentaa. Valtiovarainministeriön kestä-
vyysarviot on tehty korkealla asiantuntemuksella mutta määrällisesti pie-
nin resurssein. 

3.1 Kestävyysvajearvion puutteet 
koskivat laskelmien ajantasaisuutta ja 
mallinnusten virheettömyyttä

Tarkastuksessa käytiin läpi valtiovarainministeriön kestävyysvajelaskelmaa 
keväältä 2019. Laskelma oli viimeisintä hallitusohjelmaa laadittaessa uusin 
käytössä ollut kestävyysarvio. Tarkastuksessa käytiin läpi kestävyysvajeen 
laskentaprosessin eri osa-alueita mukaan lukien tietojen siirtyminen eri las-
kentataulukoiden välillä. Tarkastelu toteutettiin tekemällä rinnakkaislas-
kelmia, käymällä läpi laskentamallien taustaoletuksia ja aineistojen ajanta-
saisuutta sekä peilaamalla laskelmia muun muassa valtiovarainministeriön 
julkaisemaan menetelmäkuvaukseen ja EU-komission laskelmiin. Tarkas-
teltu laskentakokonaisuus on kuvattu kuviossa 5.
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Kuvio 5: Valtiovarainministeriön kestävyysvajelaskelma pääpiirteissään keväällä 2019. 
Tarkastellut osa-alueet rajattu punaisella suorakulmiolla

Kansantalouden 
tilinpito 

(Tilastokeskus)

Väestöennuste
(Tilastokeskus)

Rahoitustilinpito 
(Tilastokeskus)

Kestävyysvajelaskelma

Julkisen talouden 
kehitysarviot 

(JUNNU)

Työllisyys- ja osallis-
tumisasteiden arviot 
(EU-komission malli)

Sosiaalimenojen 
kehitysarviomalli 

(SOME)

Koulutusmenojen 
kehitysarviot

(EU-komission malli)

Suuri osa läpikäydyistä laskentaprosessin kohdista ei sisältänyt epä-
selvyyksiä. Tarkastelussa ei havaittu puutteita lähdetietojen oikeellises-
sa käsittelyssä prosessin eri kohdissa eikä laskentataulukoihin sisältyvien 
laskentakaavojen toiminnassa. Laskelmien taustaoletusten ja muiden läh-
deaineistojen yhtenäisessä käsittelyssä laskentaprosessin aikana ei havait-
tu ongelmia. Laskelma myös vastasi pääosin menetelmäkuvausta, joka it-
sessään todettiin olennaisilta osiltaan kattavaksi. Tarkastuksessa ilmeni 
kuitenkin joitakin ongelmakohtia. Havaitut ongelmat koskivat myös joulu-
kuun 2018 kestävyyslaskelmia, joita käytettiin huhtikuun 2019 eduskunta-
vaaleja edeltäneen ministeriön virkamiespuheenvuoron tausta-aineistona.

Ikäsidonnaisten menojen laskentaan käytetty SOME-malli on 
tuottanut joiltain osin epäluotettavia tuloksia

Kestävyysvajeeseen tarvittavat arviot ikäsidonnaisten menojen kehityksestä 
lasketaan sosiaali- ja terveysministeriössä kehitetyllä SOME-mallilla. Ter-
veysmenojen kohdalla malliin on pyritty lisäämän niin kutsutun tulojouston 
vaikutus EU-yhteistyössä sovittujen, ikääntymistä ja kestävyyttä käsittele-
vän AWG-työryhmän menettelyjen mukaisesti. Tarkoituksena on huomi-
oida tulotason nousun aiheuttama nousupaine terveydenhoidon menoihin. 

Tarkastuksessa havaittiin SOME-malliin viedyn parametrin aiheuttavan 
suuremman nousun terveysmenojen kehitysarvioon kuin AWG:n aineis-
toista laskettu vastaava vaikutus. VTV:n laskelmien mukaan SOME:n tuot-
tama tulojouston vaikutus oli noin kolminkertainen verrattuna AWG:n las-
kelmiin sisältyvään vastaavaan vaikutukseen. Kestävyysvajeen tasolla tämä 
aiheutti noin 0,3 prosenttiyksikköä liian korkean arvion ministeriön laske-
maan kestävyysvajeeseen. Jatkoselvitystensä perusteella ministeriö muutti 
tulojouston laskentatapaa syksyn 2019 ennustekierrokselle siten, että lop-
putulos vastaa AWG:n laskelmien lopputulosta.

SOME-malli on yliarvioinut 
terveysmenoja
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Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että SOME-mallin 
tulokset eläkemenojen BKT-suhteen kehityksestä osoittavat selvästi suu-
rempaa kasvua kuin Eläketurvakeskuksen (ETK) kehitysarviot. Työeläke-
menojen osalta yhdeksi selittäväksi tekijäksi todettiin se, että työllisyyden 
ja ansiotason kehitystä koskevissa taustaoletuksissa on eroja aikasarjan al-
kupuolella. 

Arviot kansaneläkelaitoksen maksamien eläkkeiden kehityksestä poik-
kesivat jyrkästi Eläketurvakeskuksen ja Kelan aktuaarilaskelmien tulok-
sista, (ks. kuvio 6). Eroja korostaa se, että laskelmissa on pyritty mallinta-
maan Kelan eläkkeiden indeksointi tulevaisuudessa samalla tavalla sitoen 
se puoliksi ansiotason ja puoliksi hintojen kehitykseen. Kuviossa 6 esitet-
tyjen Eläketurvakeskuksen ja Kelan perusurien lisäksi Kelan eläkkeiden 
suhde bruttokansantuotteeseen alenee kaikissa ko. tahojen raportoimissa 
herkkyystarkasteluissa22. Kun muita oletuksia ei muuteta, VTV:n laskelman 
mukaan Eläketurvakeskuksen kehitysuran mukaiset tiedot Kelan eläkkei-
den kehityksestä pienentäisivät kestävyysvajetta noin 0,4 prosenttiyksiköllä.

Taustaoletusten erot vaikuttavat mahdollisesti Kelan eläkkeiden kehitys-
urien eroihin eri laskentamalleissa. Lisäksi tarkastuksessa havaittiin ongel-
mia SOME-mallin toiminnossa, jonka tarkoituksena on huomioida se, että 
työeläkkeiden tasojen nousu pienentää Kansaneläkelaitoksen maksamien 
eläkkeiden määrää. Tarkastuksessa todettiin, että toiminto ei toimi tarkoite-
tulla tavalla, mutta asian merkitys peruslaskelman oikeellisuudelle on epä-
selvä. Ministeriön tulisi jatkossa varmentua Kansaneläkelaitoksen eläkkei-
tä koskevien kehitysarvioiden erojen syistä. 

Kuvio 6: Kansaneläkelaitoksen maksamien eläkkeiden kehitysarvioita, suhteessa 
BKT:hen. Lähteet: Valtiovarainministeriö, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos
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SOME-mallin pohjatiedot eivät olleet keväällä 2019 ajantasaisia verrat-
tuna aiempiin ennustekierroksiin. Pohjatiedot koskivat yleisesti ottaen vuot-
ta 2014, ja terveydenhuollon osalta ikä- ja sukupuolikohtaiset pohjatiedot 
perustuivat vuotta 2011 koskevaan informaatioon. Tämän suuruinen viive 
on siinä määrin pitkä, että se muodostaa riskiä tietojen laadulle. Riskiä pie-
nentää se, että mallin pohjatiedot ovat luonteeltaan osittain rakenteellista, 
verraten hitaasti muuttuvaa informaatiota. SOME-mallin pohjatietojen ai-
empaa pitemmän viiveen taustalla on ollut muun muassa tietopohjan päivit-
tämisen työläys sekä henkilöresurssien kohdentaminen maakunnittaisten 
skenaarioiden tuottamiseen ja alueittaisen (maakunnittaisen) SOME-mal-
lin kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti SOME-mallin poh-
jatietoja ajantasaisemmaksi syksyn 2019 ennustekierrokselle, ja pohjatie-
dot koskevat nyt pääosin vuotta 2017.

Kokonaisuudessaan SOME-mallin tilanne on ollut viime ajat hankala. 
Tarkastuksessa havaittiin ongelmia terveydenhuoltomenojen arvioinnissa. 
Mallin pohjatiedot eivät ole olleet täysin ajan tasalla, ja malli on ollut käyttä-
jilleen läpinäkymätön siten, että he eivät ole pystyneet varmistumaan kaik-
kien toimintojen oikeellisuudesta. 

Jatkossa olisi tärkeää, että SOME-mallia ylläpitävät ja hyödyntävät mi-
nisteriöt ja muut organisaatiot varmistavat riittävät resurssit ja tiiviin yh-
teistyön toisaalta itse SOME-mallin ylläpidossa ja kehittämisessä ja toisaal-
ta tulosten hyödyntämisessä kestävyyslaskelmissa. Tarkastuksen aikana oli 
meneillään päivitetyn SOME-mallin kehitystyö Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksessa sekä VM:n, STM:n ja THL:n välisten yhteistyöjärjestelyjen täs-
mentäminen ja virallistaminen. 

Kestävyysvajeen laskentakaava tulee täydentää

Valtiovarainministeriön kestävyysvajeen laskenta on muodostunut menetel-
mäkuvauksessa julkaistun kaavan mukaisesti lähtötilanteen perusjäämästä, 
nykyisen julkisen velan tulevista korkokustannuksista sekä ikäsidonnaisten 
menojen ja omaisuustulojen muutoksesta. EU-komission laskentakaava si-
sältää lisäksi eläkkeistä maksettujen verojen muutoksen. Ministeriö ei ole 
laskelmissaan tähän mennessä huomioinut tätä erää. Ministeriö on tuonut 
asian avoimesti esiin julkaisemassaan menetelmäkuvauksessa, jonka mu-
kaan ratkaisun perusteluna on ollut termin pieni merkitys kestävyysvajeelle.

Tarkastuksessa termin kuitenkin havaittiin vaikuttavan vajeeseen jonkin 
verran: VTV:n arvion mukaan termin ottaminen laskentakaavaan pienen-
täisi vajetta noin 0,2 prosenttiyksiköllä. Vaikutus on vastikään korostunut, 
kun kestävyysvajeen tarkasteluperiodia vuonna 2018 pidennettiin vuodes-
ta 2060 vuoteen 2070, ja pidennyksen myötä laskelmaan tuli aikasarjan lop-
pupäähän useita kasvavien eläkemenojen vuosia. Jatkossa ministeriön tulisi 
sisällyttää termi kestävyysvajeen laskentakaavaan, ja ministeriön suunnitel-
mana on toteuttaa muutos keväällä 2020.

Menetelmäkuvaus on lisännyt läpinäkyvyyttä, ja sitä on tarpeen 
edelleen tarkentaa

Menetelmäkuvauksen julkistaminen vuonna 2017 lisäsi merkittävästi kes-
tävyysvajeen laadinnan periaatteellista läpinäkyvyyttä. Julkistaminen on 
myös käytännössä edistänyt kestävyysarvioista käytävää talouspoliittista 

Kehittämistoimet SOME-mallin 
ylläpidossa ja kehittämisessä 
ovat meneillään
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keskustelua. Menetelmäkuvaus antaa yleisesti ottaen kattavan kuvan kes-
tävyyslaskennan sisällöstä. Kestävyysvajeen laskentatekniikka ja vajeeseen 
vaikuttavat asiat tulevat ilmi kuvauksesta. Kuvaus myös lisää tietoa kestä-
vyysarvioiden epävarmuudesta. 

Menetelmäkuvausta tulisi kuitenkin joiltain osin tarkentaa. Kestävyys-
vajeen laskentakaava esitetään kuvauksessa Euroopan komission julkaise-
man kaavan mukaisessa muodossa, jossa vajeen laskenta lähtee laskelman 
perusvuoden rakenteellisesta perusjäämästä (eli julkisen talouden perus-
jäämästä, josta on puhdistettu suhdanteen vaikutus). Käytännössä vaje kui-
tenkin lasketaan laskentataulukoissa käyttäen lähtötietona nimellistä pe-
rusjäämää. Ratkaisun taustalla on se, että ministeriön tulkinnan mukaan 
tarvittava suhdannekorjaus tulee toteutettua SOME-mallissa ikäsidonnais-
ten menojen laskennan yhteydessä. Asia olisi tarpeen kuvata ja perustella 
menetelmäkuvauksessa. 

Arviot tehdään korkealla asiantuntemuksella, mutta pienin resurssein

Tarkastuksessa muodostuneen kuvan perusteella valtiovarainministeri-
ön kestävyysarviot on tehty korkealla asiantuntemuksella. Ministeriössä 
on pystytty sekä kehittämään laskennan menetelmiä, että laajentamaan ra-
portointia. Vaikka tarkastuksessa havaittiin edellä kuvattuja kehittämis-
kohteita, laskelmien läpikäynnin perusteella arvio on yleisesti ottaen laa-
dittu huolellisesti. 

Arviointiresurssit ovat kuitenkin määrällisesti melko pienet. Laskelman 
laadinta ja kehittäminen on viime vuosina ollut pääasiassa yhden henkilön 
osittaisen työpanoksen varassa. Ottaen huomioon myös luvussa 2 kuvatut 
kestävyyden arvioinnin kehittämistarpeet, työhön tulisi kohdistaa valtiova-
rainministeriössä lisää resursseja. 

3.2 Laskentaoletukset perustuvat pitkälti 
väestöennusteeseen mutta eivät 
välttämättä kuvaa todennäköisintä 
kehitystä

Tarkastuksessa arvioitiin kestävyysvajearvioiden taustaoletuksia vertaamalla 
niitä vertailuaineistoissa, erityisesti EU-yhteistyössä tuotetussa laskelmas-
sa käytettyihin oletuksiin. Ikäsidonnaisten menojen kehitykseen vaikutta-
vat vahvasti väestökehitystä koskevat oletukset. Näissä valtiovarainminis-
teriön laskelma nojaa Tilastokeskuksen väestöennusteen oletuksiin. Tämän 
vuoksi valtiovarainministeriön arviot eroavat EU-komission ja AWG:n las-
kelmista, jotka perustuvat Eurostatin väestöennusteeseen. 

Verrattuna EU-yhteistyössä laadittuihin laskelmiin osa valtiovarainminis-
teriön oletuksista on varovaisia, mutta toisaalta osa on vertailussa optimis-
tisia kestävyysarvion lopputuloksen kannalta. Taulukossa 1 on kuvattu osa 
taustaoletuksista, ja oletuksessa olevan eron vaikutus kestävyysvajeeseen. 
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Taulukko 1: EU-komission/AWG:n ja valtiovarainministeriön laskelman demografisten 
ja makrotaloudellisten taustaoletusten vertailua. Lähteet: Valtiovarainiministeriö (kevät 
2019), EU-komissio (Ageing Report 2018), Eläketurvakeskus, VTV.

2020 2030 2040 2050 2060 2070

Eron 
vaikutus 

kestävyys-
vajeeseen 

(+/-)

Syntyvyysaste
VM 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

+
AWG/EU-komissio 1,71 1,72 1,74 1,76 1,78 1,8

65-vuotiaiden 
elinajanodote 
(miehet)

VM 18,9 20,3 21,7 22,9 24,0 25,0
+

AWG/EU-komissio 18,6 19,6 20,6 21,5 22,4 23,3
Nettomaahan-
muutto, 1 000 
henkilöä

VM 15 15 15 15 15 15
-

AWG/EU-komissio 15,8 13,7 10,7 8,5 7,8 6,8

BKT:n  
kasvuaste

VM 1,4 0,6 1,3 1,3 1,3 1,2
+

AWG/EU-komissio 0,7 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5

Työllisyysaste
VM 73,2 71,7 71,6 72,2 72,8 73,4

-
AWG/EU-komissio 70,5 70,4 70,8 71,4 72 72,5

Kestävyysvajevaikutusta kuvaavassa sarakkeessa plus-merkki kuvaa sitä, että valtiovarainministeriön 
laskelma antaa kyseisen taustaoletuksen kohdalla suuremman vajearvion kuin EU-laskelma.  

Koska ennusteet pohjautuvat eri perusvuoden tietoihin, niiden ajantasai-
suudessa on ero: Tilastokeskuksen tiedot ovat ajantasaisempia ja tältä osin 
perustellumpia. Tietojen ajantasaisuuden lisäksi yksi ero Eurostatin ja Ti-
lastokeskuksen arvioissa on, että Eurostatin ennusteessa demografisten te-
kijöiden kehitystä on pyritty mallintamaan olettaen maittaisten kehitysurien 
osittainen konvergenssi23, kun taas Tilastokeskuksen oletukset perustuvat 
toteutuneen kehityksen jatkumiseen suoraan samanlaisena tulevaisuudes-
sa24. Tämä näkyy muun muassa elinajan odotteen kehitystä koskevien arvioi-
den erona. Eurostatin oletuksen mukaan esimerkiksi 65-vuotiaiden eliniän 
odote nousee selvästi lievemmin kuin Tilastokeskuksen väestöennustees-
sa (ks. taulukko 1). Eläketurvakeskus on omassa, vuoteen 2085 ulottuvas-
sa sarjassa päätynyt ratkaisuun, jossa se seuraa Tilastokeskuksen väestöen-
nusteen mukaista kehitystä vuoteen 2070 asti, mutta sen jälkeen puolittaa 
kuolevuuden alenemisvauhdin.

Molempien väestöennusteiden ratkaisut esimerkiksi elinajan odotteen 
nousun arvioinnille ovat omilla tavoillaan perusteltuja. Silti lähtökohtaises-
ti ei ole perusteltua pitää kotimaisen ratkaisun tuottamaa arvioita sen to-
dennäköisempänä kuin EU-väestöennusteen mukaista ratkaisua. Sama pä-
tee arvioiden moniin muihinkin taustaoletuksiin. Eri laskelmissa voidaan 
perustellusti tehdä erilaisia oletuksia esimerkiksi siitä, kuinka suuri osuus 
eliniän pitenemisen vuoksi saavutettavista elinvuosista on niin kutsuttuja 
terveitä elinvuosia. Näiden syiden takia kestävyysvajeen peruslaskelma ko-
konaisuudessaan on hyödyllistä tulkita yhdeksi, vaikkakin hyvin perustel-
luksi, skenaarioksi muiden mahdollisten joukossa, sen sijaan että sen tul-
kittaisiin kuvaavan välttämättä todennäköisintä kehitystä.

Kestävyyslaskelman 
perusskenaario ei kuvaa 
välttämättä todennäköisintä 
kehityskulkua
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Työllisyyden arviointimenetelmät pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä 
eivät perustu yhtä ajantasaiseen pohja-aineistoon

Työllisyysasteen muutoksilla on suuri vaikutus kestävyysvajearvion suu-
ruuteen. Yhden prosenttiyksikön nousu työllisyysasteessa pienentää vajet-
ta noin 0,4 prosenttiyksiköllä valtiovarainministeriön herkkyyslaskelman 
mukaan. Valtiovarainministeriön keskipitkän aikavälin mukainen työlli-
syysarvio ei ole yhteydessä pitkän aikavälin työllisyysarvioon, joka pohjau-
tuu EU-komission malliin. 

Komission malli päivittyy kolmen vuoden välein, ja se perustuu ikä- ja 
sukupuolikohtaisten työllisyystietojen ennustamiseen väestöennusteen 
perusteella. Esimerkiksi ministeriön keskipitkän aikavälin kehitysarviossa 
päivittyneet arviot työllisyysasteen kehityksestä eivät siten vaikuta juokse-
vasti pitkän aikavälin työllisyysastearvioon. Tämän vuoksi pitkän aikavälin 
arvio työllisyyden kehityksestä ei pääsääntöisesti pohjaudu yhtä ajantasai-
seen pohja-aineistoon kuin keskipitkän aikavälin arvio.

Talouspolitiikan arviointineuvosto käsitteli kestävyyslaskelman työlli-
syysarviota ja keskipitkän aikavälin työllisyysarviota tammikuussa 201925 ja 
toi myös esiin, että pitkän aikavälin työllisyysastearviossa ei oltu huomioitu 
uutta väestöennustetta. Ministeriö sisällytti uuden väestöennusteen tiedot 
kestävyyslaskelman työllisyysarvioihin keväällä 2019. Keskipitkän ja pitkän 
aikavälin työllissyysastesarjojen väliseen yhteyteen ei tehty muutoksia. Si-
ten laskelma antoi edelleen laskevan trendin mukaisen kuvan työllisyysas-
teen kehityksestä vuosina 2022–2032, mikä heijastuu myös BKT:n kasvu-
asteeseen. Kuviossa 2 on esitetty ministeriön kestävyyslaskelmiin sisältyvä 
työllisyysasteura talven 2018 ja kevään 2019 ennustekierrokselta. Vertailun 
vuoksi kuviossa esitetään myös Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin las-
kelmiin sisältyvä työllisyysasteura keväältä 2019, jossa työllisyysasteen ke-
hityksen profiili poikkeaa ministeriön sarjasta.

%

65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75

Eläketurvakeskus, kevät 2019VM, kevät 2019VM, joulukuu 2018

Kuvio 7: Työllisyysasteen kehitysarvioita valtiovarainministeriön ja Eläketurvakeskuksen 
laskelmissa. Lähteet: Valtiovarainministeriö (kestävyysvajearviot), Eläketurvakeskus 
(pitkän aikavälin laskelmat)
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Alhainen korkotaso haastaa kestävyysvajeindikaattorin mielekkyyttä, 
mutta ei vähennä laaja-alaisen kestävyystarkastelun tarvetta

Vuosia jatkunut valtionlainojen matalien korkojen kausi viritti vuonna 2019 
vilkkaan keskustelun julkisesta velasta, ja Suomessa siihen kytkeytyi kes-
kustelu kestävyyslaskelmien korko-oletuksista. Sytykkeenä keskustelulle 
toimi erityisesti Olivier Blanchardin artikkeli26 talouskasvun ja valtionve-
lan koron suhteesta pitkällä aikavälillä. Korkotason ja bruttokansantuot-
teen kasvuasteen välinen suhde on kestävyysarvioille haaste. Pitkän aikavä-
lin kestävyysindikaattorin laskennan lähtökohtana on, että korkotaso ylittää 
talouden kasvuvauhdin. Mikäli näin ei ole, mikä tahansa velkataso olisi pe-
riaatteessa kestävä.

Kestävyysvajevaikutusten kannalta hyvin olennaista on julkisen velan 
koron ja varallisuuden tuottoasteen välinen suhde, sillä Suomessa julkis-
yhteisöjen varallisuus on poikkeuksellisen suuri suhteessa kokonaistuotan-
toon. Kestävyysarvioon vaikuttaa ensinnäkin se, kuinka suuri riskipreemio 
omaisuuden tuottoasteeseen sisällytetään suhteessa valtionvelan korkoon. 
Lisäksi vaihtoehtoskenaarioita laadittaessa on merkitystä sillä, miten pree-
mion oletetaan muuttuvan vaikkapa velan korkotason muuttuessa.

Valtiovarainministeriön arvio työeläkesijoitusten pitkän aikavälin tuot-
toasteesta on tällä hetkellä 3,5 prosenttia. Se vastaa Eläketurvakeskuksen 
pitkän aikavälin laskelman tuottoastetta. Kokonaisuudessaan Eläketurva-
keskuksen pitkälle aikavälille valitsemaa 3,5 prosentin oletusta voidaan pi-
tää kattavasti perusteltuna27. Ministeriön tuottoasteoletus on tällä perustel-
la vertailussa neutraali. EU-komission oletus julkisen velan reaalikorosta 
on prosentin korkeampi kuin valtiovarainministeriön käyttämä 2 prosent-
tia pitkällä aikavälillä. Lisäksi eläkesijoitusten tuoton ja julkisen velan koron 
erotus on ministeriön laskelmassa kasvanut vuodesta 2017. Nämä havainnot 
tukevat demografisten oletusten vertailusta muodostuvaa yleiskäsitystä, et-
tä kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön laskelmassa käytetyt oletuk-
set eivät aiheuta systemaattista vinoumaa kestävyyslaskelman lopputulok-
seen suuntaan tai toiseen EU-laskelmiin peilattuna.

Tällä hetkellä valtiovarainministeriön raportoimissa herkkyyslaskelmis-
sa oletetaan, että julkisen velan koron laskiessa myös omaisuuden tuotto-
aste laskee saman verran. Näin ei välttämättä kuitenkaan käy, ja ylipäänsä 
julkisen velan koron ja omaisuuden tuottoasteen suhde on pitkällä aikavä-
lillä epävarma. Tämän takia myös riskipreemion suuruutta koskeva herk-
kyystarkastelu olisi syytä sisällyttää valtiovarainministeriön säännölliseen 
herkkyysraportointiin.

Vaikka tulevaan talouskehitykseen ja korkotasoon liittyy luonnollisesti 
äärimmäisen paljon epävarmuutta, mahdollisesti pitkään jatkuvan matalan 
korkotason merkitystä ei ole syytä jättää huomiotta. Kestävyysindikaatto-
rit ovat lähtökohtaisesti epävarmoja. Korkotason ja talouden kasvuvauhdin 
suhteeseen liittyvä periaatteellinen ongelma on yksi epävarmuustekijä li-
sää laskelmiin ja lisäperuste sille, ettei indikaattoreita tulisi käyttää eksak-
teina mittareina tavoitteenasettelussa. Tämä ei kuitenkaan vähennä kestä-
vyysarvioinnin tarvetta sinänsä vaan päin vastoin korostaa mahdollisimman 
monipuolisen tarkastelun tärkeyttä julkisten menojen, tulojen, velan ja va-
rallisuuden kehityksestä eri aikaperiodeilla ja eri skenaarioiden mukaise-
na. Tästä kokonaisuudesta peruslaskelman mukainen S2-indikaattori muo-
dostaa vain osan.

Indikaattoreiden epävarmuudet 
puoltavat mahdollisimman 
laajaa kestävyystarkastelua
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Liite: Miten tarkastettiin

Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoituksia tu-
loksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen

Tarkastuksen tavoitteena on varmentaa finanssipoliittisen päätöksenteon perustana olevaa tie-
topohjaa: sen luotettavuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on selvittää, onko julki-
sen talouden kestävyydestä raportoidut tiedot oikeita ja riittäviä.

Tarkastustuloksien avulla voidaan varmentua finanssipoliittisen päätöksenteon perustana 
olevan tietopohjan luotettavuudesta, avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, sekä kehittää julkisen 
talouden kestävyysarvioiden laatimista ja raportointia.

Tarkastuksen kohde

Tarkastus kohdistui valtiovarainministeriön raportointiin julkisen talouden kestävyydestä. Kes-
tävyysarviot laaditaan valtiovarainministeriön kansantalousosastolla.

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot valtiovarainministeriöltä, joka antoi 
lausunnon. Lausunnoissa annettu palaute on otettu huomioon lopullista tarkastuskertomus-
ta laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston verkkosivulta.
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Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

1. Antavatko nykyiset käytännöt riittävän kuvan jul-
kisen talouden kestävyydestä talouspolitiikan val-
mistelun kannalta? 

 – Onko laskelmien herkkyys tuotu asianmukaises-
ti esiin?

 – Kattaako kestävyyden arviointi ja raportointi fi-
nanssipolitiikan tavoitteenasettelun kannalta 
olennaisen julkisen talouden kestävyyttä kuvaa-
van informaation?

 – Raportoidaanko kestävyydestä eduskunnan tie-
donsaantia tukevilla tavoilla?

2. Onko valtiovarainministeriön pitkän aikavälin 
kestävyysarvio laadittu oikein?

 – Onko arvio laskettu VM:n menetelmäkuvauk-
sessa ja/tai prosessikuvauksessa määritellyllä ta-
valla?

 – Ovatko laskennassa käytetyt oletukset sekä nii-
den mahdolliset poikkeamat komission oletuk-
sista perusteltuja?

 – Onko oletusmuutokset viety johdonmukaisesti 
laskelmaan eri laskentakierroksilla?

Kriteerit: 
 – Julkisen talouden kestävyydestä ja politiikkatoi-

mien perusteista tulee antaa oikea ja riittävä ku-
va (yleiskriteeri, finanssipolitiikan tarkastuksen 
tarkastusohje). Ollakseen oikein laskettu, kestä-
vyysvajearvion tulee olla laskettu määritellyllä 
tavalla, laskennassa käytettyjen oletusten tulee 
olla realistisia, ja laskentatavan on oltava joh-
donmukainen ajallisesti.

Aineistot: 
 – VM:n kestävyyslaskelma, SOME-malli, kestä-

vyyslaskelman muut tausta-aineistot; tarkas-
teluajanjaksona ennustekierrokset syksy 2014 
– kevät 2019. Komission kestävyyslaskelma, 
asiantuntijahaastattelut.

Analyysimenetelmät: 
 – Rinnakkaislaskenta, laskentaprosessin läpikäyn-

ti ja peilaus suhteessa kuvauksiin. Dokumentti-
analyysi, haastattelujen analyysi, taloudellinen 
päättely.

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

Kriteerit: 
Julkisen talouden kestävyydestä ja politiikkatoimien 
perusteista tulee antaa oikea ja riittävä kuva (yleiskri-
teeri, finanssipolitiikan tarkastuksen tarkastusohje). 

 – Julkisen talouden kestävyyttä koskeva epävar-
muus tulee tuoda kattavasti esille. 

 – Arvioiden laadinnan ja raportoinnin tulee edes-
auttaa julkisen talouden kestävyyden huomioin-
tia talouspolitiikan valmistelussa. 

 – Ylimmän budjettivallan käyttäjänä eduskunnan 
tulee saada oikea ja riittävä kuva julkisen talou-
den kestävyydestä.

Aineistot: 
 – VM:n raportointi (taloudelliset katsaukset, vir-

kamiespuheenvuorot, julkisen talouden suunni-
telmat). 

 – Kestävyyslaskelma, SOME-malli, muut kestä-
vyyslaskelmien tausta-aineistot. 

 – Komission käyttämä kestävyysarvioita tuotta-
va malli. 

 – SP:n, Etlan, muiden EU-maiden, EU-komission 
sekä IMF:n raportointi; haastattelut.

Analyysimenetelmät: 
 – Omat herkkyysanalyysit, joilla kartoitetaan rele-

vantteja parametreja, peilaten VM:n raportoin-
tiin. Toteutetaan VM:n kestävyysvajelaskelmaa 
ja komission mallia hyödyntäen. 

 – Dokumenttianalyysi, vertailu.
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Tarkastuksen suunnitteluvaiheessa tarkastusasetelmaan pyydettiin kommentit 
valtiovarainministeriöltä.

Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus aloitettiin 3.4.2019 ja se päättyi 27.11.2019.
Tarkastuksen aineistohankinta ja haastattelut on toteutettu huhtikuun ja syys-

kuun välillä 2019. Kertomuksessa on huomioitu kestävyyslaskelmissa tapahtuneet 
muutokset valtiovarainministeriön lokakuussa 2019 julkaisemiin kestävyysarvi-
oihin asti. 

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekivät johtava finanssipolitiikan tarkastaja Mika Sainio, johtava fi-
nanssipolitiikan tarkastaja Ville Haltia ja projektiasiantuntija Tiina Väänänen. Tar-
kastuksen projektipäällikkönä toimi Mika Sainio.
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