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Lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavan erilliskertomuksen 
luonnokseen: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019 

 

Valtiovarainministeriö (VM) on tutustunut Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) luonnokseen 
eduskunnalle annettavasta erilliskertomuksesta ”Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019” (Dnro: 
312/56/2019). VTV on arvioinut erilliskertomuksessa hallituksen talous- ja finanssipolitiikan 
tavoitteita vaalikaudella 2019–2023, EU:n finanssipoliittisten sääntöjen ja kehyssäännön 
noudattamista sekä julkisen talouden suunnitelmaa ja sen pohjana olevia VM:n ennusteita. 

VTV arvioi julkisen talouden suunnitelman täyttävän olennaisilta osin lainsäädännön vaatimukset. 
Lisäksi VTV toteaa, että julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskeva keskipitkän 
aikavälin tavoite on asetettu finanssipoliittisen sopimuksen mukaisesti ja että VM:n ennustetoiminta 
on järjestetty finanssipoliittisen lain edellyttämällä tavalla. VTV:n arvion mukaan finanssipoliittista 
lakia on näin ollen noudatettu. 

VTV toteaa raportissaan, että julkisen talouden suunnitelmassa julkiselle taloudelle asetettuja 
tavoitteita ei tulla saavuttamaan ilman lisätoimia. Myös työllisyysasteelle asetetun tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää työllisyyttä vahvistavien toimenpiteiden määrätietoista valmistelua ja 
toteutusta. VM:n kansantalousosaston riippumattoman ennusteen perusteella VTV:n arvio on 
perusteltu. Yksilöityjen toimenpiteiden valmistelu on käynnissä ja hallituksen tarkoituksena on 
päättää niistä hallitusohjelmassa raamitetun aikataulun mukaisesti. Hallitus on myös sitoutunut 
tarkastelemaan hallitusohjelman toimenpiteitä uudelleen, mikäli niiden toteuttaminen vaarantaisi 
hallitusohjelmassa julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. 

VTV:n ennakollisen arvion mukaan on lisäksi olemassa riski, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
ennalta ehkäisevän osaan on syntymässä merkittävä poikkeama vuonna 2020. Tämä vastaa syksyn 
2020 vakausohjelmassa ja alustavassa talousarviosuunnitelmassa esitettyä arviota. 

VTV arvioi myös valtion toimenpiteistä kuntataloudelle aiheutuvalle menojen muutokselle asetetun 
kuntatalouden menorajoitetta todeten, että kokonaisuutena menorajoitteen taso ei vie kuntataloutta 
lähemmäs sille asetettua rahoitusasematavoitetta, mutta ei myöskään vaikeuta tavoitteen 
saavuttamista. Tämä johtuu siitä, että kuntatalouden menorajoitteeseen sisältyvien toimenpiteiden ja 
niitä vastaavien valtionapujen yhteisvaikutus kuntatalouteen on lähes neutraali. VM yhtyy tähän 
arvioon, mutta toteaa lisäksi, että menorajoitteen toimivuuden kannalta on tärkeää, että kuntien 
uusien tehtävien ja velvoitteiden kustannukset on arvioitu lähtökohtaisesti oikeansuuruisiksi. 

VTV kiinnittää huomiota valtiontakausten muodostamaan riskiin julkiselle taloudelle, sillä julkisen 

sektorin takausten määrä suhteessa BKT:hen on Suomessa noussut EU:n kärkeen ja 

valtiontakausten määrä on jatkanut nopeaa kasvuaan. Lisäksi finanssipolitiikan ohjausmekanismit 
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eivät rajoita ehdollisten vastuiden kasvua. VTV suosittaa, että valtiontakausten määrälle tai niiden 

aiheuttamalle riskille tulisi asettaa katto, sillä on olemassa riski, että takaukset kasvavat yli valtion 

riskinkantokyvyn. VM jakaa VTV:n huolen viime vuosina voimakkaasti kasvaneista valtion vastuista. 

”Riskikattoa” koskevaan ehdotukseen liittyy kuitenkin käytännön haasteita. Vastuut olisi hyvä 

mitoittaa valtion riskinkantokyvyn mukaan, mutta yksiselitteinen vastuuraja on etukäteen vaikeasti 

määriteltävissä. Takausvastuu on kuitenkin luottoriskin näkökulmasta rinnastettava suoraan 

lainoitukseen, minkä vuoksi takauspäätöksiin liittyviä päätöksentekomenettelyitä ja riskienhallintaa 

tulee valtiotasolla edelleen kehittää. Merkittävien takausvastuita koskevien valtuuskorotusten ja 

takauspäätöksien yhteydessä on valtiotasolla tarpeen arvioida lisävastuiden määrää ja riskillisyyttä 

suhteessa valtiontalouden kantokykyyn. Tämä edellyttää myös päätöksentekijöille annettavan 

tietopohjan ja riskianalyysien kehittämistä edelleen. 
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