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Finanssipolitiikan valvonta 

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019 

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitusta kertomusluonnoksesta lausunnot 
seuraavilta tahoilta: 

− Valtiovarainministeriö 22.11.2019 
− Työ- ja elinkeinoministeriö 22.11.2019 
 
Lausuntojen määräaika oli 22.11.2019. Valtioneuvoston kanslia ja sosiaali- ja terveysministeriö eivät toi-
mittaneet lausuntoa. 

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus 

− lausua näkemyksensä kertomusluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista sekä 
− esittää kertomusluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia. 

 
Ennen lopullisen kertomuksen antamista tarkastusvirasto on kertomusta viimeisteltäessä ottanut huo-
mioon lausunnoissa annetun palautteen seuraavasti: 

 Lausunnonantajien huomioita  

Valtiovarainministeriö tuo esiin, että VM:n kansantalousosaston riippumattoman ennusteen perus-
teella VTV:n arvio työllisyystoimien merkityksestä julkisen talouden tavoitteiden saavuttamisessa on 
perusteltu. VM tuo esiin, että yksilöityjen toimenpiteiden valmistelu on käynnissä ja hallituksen tarkoi-
tuksena on päättää niistä hallitusohjelmassa raamitetun aikataulun mukaisesti.  

VM toteaa VTV:n ennakollisen arvion vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osan kriteerien 
noudattamisesta vastaavan syksyn 2020 vakausohjelmassa ja alustavassa talousarviosuunnitelmassa 
esitettyä arviota. 

VM jakaa VTV:n huolen viime vuosina voimakkaasti kasvaneista valtion vastuista. VM:n mukaan VTV:n 
riskirajoitetta koskevaan ehdotukseen liittyy kuitenkin käytännön haasteita, todeten, että yksiselittei-
nen vastuuraja on etukäteen vaikeasti määriteltävissä. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tuo esiin, että 
kertomusluonnoksessa mainittu riskikatto on mahdollista ymmärtää hyvin monella eri tavalla. TEM 
myös toteaa, että vientitakuita koskevaan luonnostekstiin liittyy terminologisia epäselvyyksiä. 

Tarkastusvirasto on samaa mieltä siitä, että yksiselitteisen vastuu- tai riskirajan määrittely ja käyttöön-
otto voi olla haasteellista. Rajoite olisi kuitenkin tarpeellista olla mukana yhtenä mahdollisena keinona, 
kun suunnitellaan vastuita koskevan riskienhallinnan vahvistamista. Kertomusta on tarkennettu valti-
ontakauksia koskevassa osuudessa.   

TEM tuo esiin, että kysymys asuntolainatakausten voimakkaasta kasvusta jää käytännössä kokonaan 
käsittelemättä valtiontakauksia koskevassa jaksossa. Asiaa ei käsitellä tässä finanssipolitiikan valvonnan 
kertomuksessa tarkemmin, mutta tarkastusvirasto on käsitellyt asiaa tarkastuskertomuksessaan Julkis-
yhteisöjen ehdolliset vastuut (VTV:n tarkastuskertomukset 4/2018). 
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TEM toteaa, että kertomusluonnoksessa olevat työllisyyspotentiaaleja koskevat väestöryhmittäiset las-
kelmat on oikein toteutettu, mutta toteaa analyysin olevan toteutettu vain ikäryhmä ja sukupuoli huo-
mioon ottaen. Laskelmien kattavuus on selkeämmin ilmaistu lopullisessa kertomuksessa. 

TEM toteaa, että luonnoksen teksti koskien kokonaisarvion tarvetta liittyen korkeiden ikäluokkien kan-
nustin- ja tukijärjestelmiin, koulutus- ja työnhakuneuvontaan sekä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan kai-
paa selkeyttämistä. TEM tuo muun muassa esiin, että työvoimapolitiikassa toteutetaan yksilökohtaista 
valikoivuutta, siinä missä etuus- ja veropolitiikassa ei. Tarkastuskertomuksen tekstissä viitataan nimen-
omaan mahdollisiin väestöryhmittäisiin (ei yksilökohtaisiin) toimenpiteisiin, joten kertomuksen tekstiä 
ei ole tältä osin muutettu. 

 Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset 

Valtiovarainministeriön esittämät teknisluontoiset korjaukset on pääosin sisällytetty kertomukseen. 

 

 

Lisätietoja: johtava finanssipolitiikan tarkastaja Mika Sainio, p. 050 598 6768 


	1 Lausunnonantajien huomioita
	2 Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset

