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SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTO TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSEENNE TA
LOUSARVION YHTENÄISYYS
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kiittää mahdollisuudesta saada lausua talous
arvion yhtenäisyyttä koskevasta tarkastuskertomusluonnoksesta.
Tarkastuskertomusluonnos on asiantuntevasti laadittu, siinä on kiinnitetty huo
miota oleellisiin asioihin ja tarkastusviraston suositukset ovat selkeitä. Tarkastus
raportti luonnoksen havainnot eivät ole uusia ministeriölle. Ongelmia on tunnis
tettu ja niitä on pyritty korjaamaan, mutta STM:n talousarvion laajuuden johdosta
muutokset vievät aikaa.
Ns. sekamomenttien osalta on todettava, että osaltaan asiaan on vaikuttanut vii
meisten hallitusohjelmien hankemenettelyt, esim. kärkihankkeet. STM:n hallin
nonalan osalta hankkeiden toteutus on edellyttänyt sekä kulutus- että siirtome
noja. Tällöin on jouduttu harkitsemaan joko hankkeen menojen jakamista eri mo
menteille tai ns. seka momentin käyttöä. Seurannan kannalta on päädytty mo
nesti siihen, että sekamomentin käyttö on seurannan ja hankkeen läpinäkyvyyden
kannalta perustellumpaa.
Tarkastuskertomuksessa esitettyä malli yksittäisen valtionavun saajan määrära
han budjetoinnista kiinteänä määrärahana soveltunee parhaiten tapauksiin, jossa
määrärahan tarve ja kulutus ovat vuosittain vakio. STM:n hallinnonalanjulkisoi
keudellisten yhteisöjen valtionapujen osalta nykyinen kahden vuoden siirtomää
räraha koetaan toimivaksi, koska siinä voidaan paremmin huomioida vuosittaiset
vaihtelut.
Tarkastusraportti antaa hyvät eväät ministeriölle kehittää omaa toiminnan- ja ta
louden suunnittelua sekä uskoaksemme myös valtiovarainministeriölle
talousarvioesitysten käsittelyprosessin vahvistamiseen.
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Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus talousarvion
yhtenäisyydestä, Sisäministeriön lausunto

Sisäministeriö pitää Valtion talouden tarkastusviraston kertomusta valtion
talousarvion yhtenäisyydestä kattavana ja esille nostettuja asioita hyvänä.
Kertomuksessa on kiinnitetty huomioita rakenteiden yhtenäisyyteen, ohjeiden
soveltamiseen ja poikkeamiin sekä näiden perusteisiin. Sisäministeriö on pyrkinyt
noudattamaan laadintamääräystä ja muita talousarvion laadintaa koskevia ohjeita ja
on kertomuksen mukaan onnistunut siinä varsin hyvin. Sisäministeriön pääluokkaan
liittyen kertomuksessa on vain muutama maininta ja niiden osalta ministeriöllä ei ole
korjattavaa.
Tarkastuskertomuksessa on muutamissa kohdissa keskitytty erityisesti
sekamomenttien käyttöön ja siitä aiheutuviin ongelmiin. Sisäministeriön käsityksen
mukaan sekamomenttien käyttäminen on perusteltua niissä tapauksissa, joissa eri
typpisten menojen jakaminen omille momenteilleen johtaisi suuruusluokaltaan hyvin
pienten momenttien syntymiseen tai rahoituksen jakaminen useammalle momentille
ei olisi toiminnallisesti järkevää. Toiminnallisesti hankalasti useammalle momentille
jaettavissa olevia määrärahoja ovat esimerkiksi EU-rahastorahoitus, joka
sisäministeriön pääluokassa on sekä eteenpäin jaettavan hankerahoituksen että
hallinnointiin tarkoitetun teknisen tuen osalta samalla momentilla. Tältä osin tulisi olla
mahdollista maksaa myös vakituisen rahastoa hallinnoivan henkilöstön
palkkausmenot samalta momentilta, jotta rahastorahoitus säilyisi talousarviossa
yhtenä kokonaisuutena. Myös kertomuksessa todetaan, että sekamomenteista tulisi
luopua niissä tapauksissa, joissa se on toiminnallisesti mahdollista.
Joissain tapauksissa sekamomenttien tai momenttien käyttöperusteiden
vähentämiseksi tehdyt ministeriön esitykset eivät ole myöskään edenneet
budjetointiprosessissa, mikäli nämä ovat edellyttäneet momenttien välisiä
määrärahasiirtoja momenteilta, joilla on ollut myös esityksiä kehyksen ylittävistä
määrärahalisäyksistä.
Luonnoksessa todettu valtuusmenettelyn ja 5-vuotisen siirtomäärärahan
päällekkäisyyden ongelmallisuus kohdistuu myös sisäministeriön pääluokkaan.
Samalla momentilla on ollut eri hankintoihin liittyen sekä valtuusmenettelyllä tehtyjä
että 5-vuotisena siirtomäärärahana toteutettuja sitoumuksia tai hankintoja. Erilaisten
menettelyiden taustalla on kuitenkin yleensä sitoumuksen tai hankinnan luonteeseen
tai rahoituksen tarpeeseen liittyviä syitä. Sisäministeriö pitäisi kuitenkin tärkeänä, että
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budjetointimenettelystä olisi tältäkin osin selkeämpi ohjeistus tai luokittelu, jotka
edistäisivät saman tyyppisten asioiden budjetointia samalla tavalla.
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 13.08.2020 klo 15:13. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.
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Talousarvion yhtenäisyys; Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnos
Ulkoministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua Valtiotalouden tarkastusvi
raston tarkastuskertomusluonnokseen talousarvion yhtenäisyydestä . Ulko
ministeriö yhtyy pääasiallisesti kertomusluonnoksessa esitettyihin havain
toihin ja suosituksiin, mutta haluaa tuoda esiin seuraavat tarkennukset ja
korjausehdotukset koskien luvussa 2.2 Talousarvion lukurakenne ei ole
yhtenäinen ulkoministeriön pääluokan momenteista esitettyjä havaintoja:
Luvussa todetaan, että joissakin tapauksissa menoja on eri hallinnonaloilla
budjetoitu samaan tarkoitukseen, vaikka hankkeen pääasiallinen toteuttaja
on sama. Esimerkkinä tällaisesta tapauksesta on käytetty kriisinhallintaa
sekä sellaisia menoja, joita ulkomailla hoitaa ulkoministeriö ja kotimaassa
muu virasto ja laitos. Tässä yhteydessä on hyvä ottaa huomioon, että krii
sinhallinnassa poliittinen päätöksenteko ulkoministeriön johdolla on keskei
nen osa Suomen kriisinhallintaosallistumista, vaikkakin sotilaallisen kriisin
hallinnan toteuttaminen on puolustushallinnon vastuulla . Tästä syystä me
not on perusteltua budjetoida sekä ulkoministeriön että puolustusministe
riön pääluokkiin. Jälkimmäisessä tapauksessa viitataan ilmeisesti ulkomi
nisteriön ulkomailla hoitamiin tiede- ja kulttuuri-instituutteihin, joiden hoito
on siirretty ulkoministeriön pääluokkaan 1.1 .2017 lähtien. Valtiovarainmi 
nisteriön kanssa sovitulla järjestelyllä on haluttu selkiyttää valtion omista
man kiinteistöomaisuuden hallintaa siten, että ulkomailla omistettavista
kiinteistöistä vastaa ulkoministeriö, jolla on kokemusta toimimisesta kiin
teistömarkkinoista ja kiinteistöhallinnasta globaalisti.
Samassa luvussa on viittaus ulkoministeriön hallinnoimaan varsinaisen ke
hitysyhteistyön momenttiin 24.30.66: "Talousarviossa on joitakin niin laa
joja yksittäisiä määrärahoja, että niillä katettavien menojen budjetointi ja
seuranta on hankalaa. Esimerkkeinä voidaan mainita varsinaiseen kehitys
yhteistyöhön budjetoitu määräraha momentilla 24.30.66[.]" Ulkoministeriö
ei pidä ko . viittausta kehitysyhteistyömäärärahoihin tarkoituksenmukaisena
tässä yhteydessä. Ulkoministeriön näkemyksen mukaan kansainvälisen
kehitysyhteistyön luku noudattaa talousarvion laadintamääräyksestä joh
dettavissa olevia neljää yleistä kriteeriä talousarvion luku- ja momenttira
kenteen muodostamiselle: luku- ja momenttirakenteen tulee muodostaa
johdonmukainen kokonaisuus, samaan lukuun kootaan samaan aihekoko-
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naisuuteen liittyviä asioita, lukuun sisältyvistä momenteista tulee voida kir
joittaa yhtenäiset lukuperustelut ja luku rakenteen tulee tukea selkeiden ja
mielekkäiden tulostavoitteiden asettamista ja tavoitteiden toteutumisen
seurantaa. Kansainvälinen kehitysyhteistyö muodostaa johdonmukaisen
kokonaisuuden, jonka perustana on kestävän kehityksen toimintaohjelma
Agenda 2030. Suomen kehityspolitiikkaa toteutetaan erityisesti neljällä pai
nopistealueella hallitusohjelman antamien suuntaviivojen mukaisesti. Esi
merkiksi kansainvälisen kehitysyhteistyön luvun tehtävien menojen pilkko
minen omiksi luvuikseen tai momenteikseen ei olisi tarkoituksenmukaista
tai sujuvoittaisi kehitysyhteistyömäärärahojen budjetointia tai seurantaa,
vaan sen voitaisiin katsoa rikkovan kehitysyhteistyön kokonaisuuden ja ai
heuttavan lisää hallinnollista työtä.
Ulkoministeriöllä on käytössään varsinaisen kehitysyhteistyön määräraho
jen budjetointia varten kehitysyhteistyön varainkäytön taloussuunnittelujär
jestelmä, jonka raportoinnin avulla voidaan esimerkiksi vahvistaa kehitys
poliittisten painopisteiden toteutumista talousarvioesityksessä. Momentin
maksatusten seurantaa varten on tehty omat työkalunsa, joiden avulla va
rainkäyttöä voidaan seurata ajantasaisesti ja tehokkaasti. Momentilta ra
hoitettavat erät tilastoidaan ja raportoidaan kokonaisuudessaan Suomen
julkisena kehitysapuna (Official Development Assistance, ODA) taloudelli
sen yhteistyön ja kehityksen järjestölle (OECD), ja seurantaa toteutetaan
myös kansainvälisellä tasolla OEDC/ DAC:in kriteerien mukaisesti. Lisäksi
ulkoministeriö on viimevuosina kehittänyt kehitysyhteistyön tulosraportoin
tia .
Ulkoministeriö esittää luvusta 2.2 Talousarvion lukurakenne ei ole yhtenäi
nen kohdasta "Talousarvion lukurakenteelle on asetettu selkeät kriteerit,
mutta niitä ei ole kattavasti noudatettu" poistettavaksi viittaukset ulkominis
teriön pääluokan momentteihin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulisi lukuun
sisällyttää yllä esitetyt perustelut ao. momenttien budjetointikäytännöille.
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Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö Dnro 011/52/2020 – 16.6.2020

Puolustusministeriön lausunto valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnoksesta Talousarvion yhtenäisyys
Puolustusministeriö esittää vastauksena viiteasiakirjassa mainittuun valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntöön seuraavaa:
Puolustusministeriö on tarkastusviraston kanssa samaa mieltä yhtenäisen budjetoinnin tuomista
hyödyistä. Yhtenäinen ja selkeä budjetointi helpottaa talousarviosta päättämistä ja edistää talousarvion noudattamista. Budjetoinnin yhtenäisyys selkiinnyttää talousarvion seurantakäytäntöjä ja tukee
näin tehokasta valtion taloudenhoitoa sekä tuottavuustavoitteiden saavuttamista taloushallinnossa.
Yhtenäinen ja selkeä talousarvion rakenne ja esitystapa momenttien päätösosissa helpottavat talousarvion toimeenpanoa ja osaltaan edistävät hallinnon prosessien yhtenäistämistä sähköisissä
järjestelmissä. Yhtenäinen budjetointitapa edesauttaa valtiontalouden ulkopuolisia toimijoita, kuten
tiedotusvälineitä, ymmärtämään valtion taloutta ja yhteisten verorahojen kohdentumista yhteiskunnassa.
Puolustusministeriö näkee yleisesti ottaen perusteltuna tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyt
suositukset, jotka koskevat talousarvion laadintamääräysten nykyistä tiukempaa soveltamista, budjetoinnin yhtenäisyyttä varmistavia kontrolleja, talousarvion luku- ja momenttirakennetta, talousarvion tilijaottelua sekä erilaisten korvausten ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen budjetointia.
Puolustusministeriö katsoo, että budjetointikäytännöissä tulee edelleen sallia tapauskohtaisesti riittävää joustavuutta ja harkintaa valittavasta budjetointitavasta.
Tarkastuskertomusluonnoksessa korostetaan valtiovarainministeriön antamien talousarvion laadintamääräysten merkitystä budjetoinnin yhtenäisyydelle. Puolustusministeriö näkee tämän ohella talousarvion laadinnassa käytettävän tietojärjestelmän olevan merkittävässä roolissa yhtenäisten budjetointikäytäntöjen luomisessa eri hallinnonaloilla. Meneillään oleva Buketti 2020 –hanke voi edistää
budjetoinnin yhtenäisyyttä ja siitä saatavia niin taloudellisia kuin toiminnallisia hyötyjä. Samalla yhtenäiset budjetointikäytännöt ovat edellytys uuden tietojärjestelmän toimivuudelle valtiokonsernin näkökulmasta.
Tarkastusvirasto on havainnut liiallista poikkeamista talousarvion laadintamääräyksistä. Laadintamääräyksistä tulisi poiketa vain harkitusti, kuten tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan. Niistä
tulee olla mahdollista poiketa tarvittaessa ja säilyttää tarvittava joustavuus budjetoinnissa, mikäli se
on tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaista ja mikäli siitä sovitaan erikseen valtiovarainministeriön
kanssa. Harkintaa vaativissa tilanteissa tulisi voida ennakoiden tiedustella valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksiä.
Tarkastusvirasto on havainnut vuoden 2019 talousarviossa epäyhtenäisyyttä talousarvion lukurakenteessa, momenttien käyttötarkoituksessa sekä tulojen ja menojen kohdentamisperusteissa. Hallin-
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nonalojen toiminnan luonne ja erilainen virastorakenne sekä tulosohjauskäytännöt vaikuttavat osaltaan talousarvion rakenteeseen ja sisältöön ja aiheuttavat väistämättä tiettyä epäyhtenäisyyttä budjetointiin.
Talousarvion lukurakenne uudistettiin kattavasti edellisen kerran vuoden 2008 talousarviossa osana
valtiovarainministeriön johtamaa talousarvioesityksen perustelujen kokonaisuudistusta. Lähtökohtana lukurakenteen uusimisella oli tuolloin se, että sen tuli palvella mahdollisimman hyvin eduskunnan ja hallituksen valtiontaloudellista päätöksentekoa siten, että johtamisen kannalta samaan toiminnalliseen tai taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluva rahoitus käsitellään yhdessä luvussa. Lukurakenteen tuli tukea selkeiden ja mielekkäiden tulostavoitteiden asettamista sekä tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Tällainen talousarvion lukurakenteen kokonaisvaltainen tarkastelu tulisi tehdä aika
ajoin uudelleen ministeriöiden toimialojen ja virastorakenteen muuttuessa.
Tarkastuskertomusluonnoksessa pidetään ongelmallisena sitä, että siirtomäärärahan todellista tarvetta ei harkita perusteellisesti, vaan siihen päädytään kuin varalta sen joustavuuden takia. Määräraha tulisi budjetoida kiinteäksi, ellei sitä erityisestä syystä merkitä arviomäärärahaksi tai siirtomäärärahaksi. Kiinteä määräraha on vuotuisperiaatteen mukainen, ja tästä pääsäännöstä poikkeamiselle
on aina oltava riittävät perusteet. Käytännössä kiinteä määräraha on nykyisin harvoin käytetty määrärahalaji, mikä todetaan myös havaintona nyt tehdyssä tarkastuksessa. Puolustusministeriö toteaa,
että määrärahalajista riippumatta budjetoinnissa tulee aina pyrkiä riittävään tarkkuuteen ja vuotuisperiaatteen noudattamiseen.
Jos pääsäännöstä eli kiinteän määrärahan käyttämisestä budjetoinnissa on tullut kaikesta huolimatta
käytännön syistä jo poikkeus, tulisi harkita lievennyksiä tähän pääsääntöön säädöstasolla. Talousarvion laadintamääräysten tulisi olla ainakin sillä tavoin joustavia, ettei talousarvioon jouduta tekemään
tarpeettomia teknisiä muutoksia pelkästään siitä syystä, että kiinteä määräraha ei sovellu kyseiseen
tarkoitukseen.
Puolustusministeriön hallinnonalalla määrärahalajin valinta tehdään harkitusti. Siirtomäärärahan
tuoma joustavuus on osoittautunut puolustusministeriön hallinnonalalla erityisen tarpeelliseksi, koska
varsin suuri osa määrärahoista käytetään monivuotisiin ja euromääräisesti suuriin hankintoihin. Erityisesti puolustusmateriaalihankinnat ovat aikaa vieviä ja monimutkaisia. Niille on tyypillistä Puolustusvoimista riippumattomat viiveet toimittajan taholta. Riittävän pitkä siirtomäärärahakausi on varmistanut sen, että määrärahaa ei jouduta budjetoimaan uudelleen kesken hankintaprosessin. Tätä toimivuutta arviotiin vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä. Puolustusmateriaalihankintojen
määrärahat on budjetoitu vuoden 2017 talousarviosta alkaen viisivuotisena siirtomäärärahana. Tätä
ennen siirtomäärärahakausi oli kolme vuotta. Viisivuotiseen siirtomäärärahaan siirtyminen on vähentänyt talousarvioissa tehtäviä ns. teknisluonteisia muutoksia. Vanhenevien siirtomäärärahojen tulouttaminen valtion talousarvioon ja budjetoiminen uudelleen kesken hankintaprosessin on vähentynyt.
Puolustusministeriö on tarkastusviraston kanssa eri mieltä viisivuotisen siirtomäärärahan tarpeellisuudesta valtuutta käytettäessä. Tarkastusvirasto näkee viisivuotisen siirtomäärärahan ongelmallisena valtuuden yhteydessä erityisesti seurannan kannalta ja suosittelee harkittavaksi, että viisivuotista siirtomäärärahaa ei voitaisi käyttää valtuuden yhteydessä. Puolustusministeriö katsoo, että puolustusmateriaalihankintojen toiminnallinen tarve edellyttää sekä valtuusmenettelyä että siirtomäärärahaa. Valtuusmenettely on välttämätön budjetointikäytäntö puolustusmateriaalihankinnoissa, jotta
suurten ja monivuotisten hankkeiden rahoittaminen on mahdollista. Puolustusmateriaalihankintojen
budjetoinnissa siirtomäärärahasta luopuminen johtaisi väistämättä jatkuvaan määrärahojen hankekohtaisiin uudelleenbudjetointeihin silloin, kun hankinnoissa tai vähintään niiden toimitus- ja maksuaikatauluissa on huomattavia viiveitä. Tästä uudelleenbudjetointien tarpeen seurannasta aiheutuisi
selkeästi hallinnollista taakkaa ja pahimmillaan viiveitä itse hankintaprosessiin. Eduskunnan suuntaan tämä näyttäytyisi lukuisina yksittäisinä päätettävinä hankintakohtaisina uudelleenbudjetointiesityksinä. On huomattava, että vuosittain uusien alkavien hankintojen rahoitus kootaan kokonaisuuksiksi Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen –tilausvaltuuksiin ja eduskunta ei käsittele val-
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tuuksia hankinnoittain. Kaikista siirtomäärärahoista aiheutuu jossain määrin tarkastusviraston mainitsemaa hallinnollista taakkaa. Puolustusministeriö arvioi, että siirtyminen kiinteään tai arviomäärärahaan puolustusmateriaalihankintojen valtuusmenettelyn yhteydessä lisäisi huomattavasti puolustushallinnon sisäistä hallinnollista taakkaa nykyiseen verrattuna. Puolustusministeriö ehdottaa, että tarkastuskertomuksessa (s. 10) sana ”kriittisesti” korvataan sanalla ”säännöllisesti”: ”Siirtomäärärahan
ja valtuusmenettelyn yhteiskäyttöä on arvioitava kriittisesti säännöllisesti”.
Tarkastusviraston mukaan vuoden 2019 talousarviossa on runsaasti erilaisia vakiosisällöstä poikkeavia momenttien käyttötarkoitukseen liittyviä menettelyjä. Puolustusministeriön mukaan tämä aiheutuu nimenomaan talousarvion laadintamääräysten noudattamisesta. Mikäli määrärahan käyttötarkoitus poikkeaa momentin vakiosisällöstä, se tulee mainita momentin päätösosassa. Tarkastusvirasto katsoo, että momenttien laajoista päätösosista johtuvia ongelmia voitaisiin korjata laatimalla
talousarvion luku- ja momenttirakenne tarkoituksenmukaisesti. Puolustusministeriön käsityksen mukaan momenttien päätösosien liian pitkälle viety supistaminen voisi johtaa suureen määrään pieniä
momentteja eri pääluokissa, mikä ei olisi myöskään tarkoituksenmukaista.
Puolustusministeriö on tarkastusviraston kanssa samaa mieltä mahdollisuudesta yhtenäistää ja sen
myötä tehostaa valtionavustusprosesseja. Vuonna 2019 käynnistetty valtionavustustoiminnan digitalisointihanke luo valtionhallintoon yhtenäisen toimintamallin. Talousarviomenettelyt ja valtionapuihin
liittyvät säädökset olisi mahdollista yhtenäistää synkronisoidusti hankkeen aikataulun kanssa.
Tarkastusvirasto esittää, että talousarvion tilijaottelun tarkkuutta olisi syytä harkita hallinnollisen taakan keventämiseksi. Talousarvion tilijaottelulla seurataan talousarvion toteutumista. Huomattava osa
puolustusministeriön hallinnonalan talousarviotileistä koskee tilausvaltuuksien maksatusmäärärahoja
ja sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioiden määrärahoja. Puolustusministeriö ei omalla hallinnonalallaan näe nykyistä tilijaottelua tarpeettoman yksityiskohtaisena ja kohtuuttomasti hallinnollista
taakkaa aiheuttavana. Ministeriön tulee kyetä seuraamaan talousarvion toteutumista hallinnonalallaan. Tähän käytetään mm. Valtiokonttorin yleisessä tietoverkossa olevaa palvelua, jossa määrärahat ja kirjanpidon kuukausitoteutumat näkyvät eri talousarviotileillä. Ministeriölle ei riitä se, että hallinnonalan suuri kirjanpitoyksikkö Puolustusvoimat seuraa talousarvion toteutumista sisäisessä kirjanpidossaan.

Tiedoksi

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Puolustusministeriö
PL 31
FI-00131 Helsinki
Finland

Talousjohtaja

Kristiina Olsson

Neuvotteleva virkamies

Timo Rivinoja

Pääesikunta

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Eteläinen Makasiinikatu 8
00130 Helsinki
Finland

Puhelin
Telefon
Telephone
0295 16001
Internat. +358 295 16001

Faksi
Fax
Fax
(09) 160 88244
Internat. +358 9 160 88244

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet
kirjaamo@defmin.fi
www.defmin.fi

1 (2)
Kirje
17.8.2020

VN/18246/2020
VN/18246/2020-YM-1

VTV

Ympäristöministeriön lausunto VTV:n lausuntopyyntöön tarkastuskertomusluonnoksesta
Talousarvion yhtenäisyys
VTV on pyytänyt lausuntoa Tarkastuskertomusluonnoksesta Talousarvion yhtenäisyys.
Ympäristöministeriö toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Havaintoja
Luvussa 2.3., jossa käsitellään vakiosisällöstä poikkeavia menettelyjä, mainitaan sekamomenttien
käyttö.
Momentti budjetoidaan ns. sekamomenttina, kun jokin momentin toiminta pitää sisällään sekä
kulutusmeno- että siirtomenomomentille sopivia yksittäisiä käyttötarkoituksia. Näin ollen mm. joillekin
siirtomenomomenteille on lisätty mahdollisuus palkata henkilöitä momentin määrärahalla.
Ympäristöministeriössä on katsottu, ettei toimintaa kannata jakaa useaan momenttiin vaan
lähtökohtana on pidetty toimintaa, joka halutaan pitää yhdellä momentilla.
Jos toimintaa ryhdytään pilkkomaan, se johtaisi luonnollisesti talousarvion momenttimäärän ja
talousarviokirjan sivumäärän kasvuun.
Laajoista ja monimuotoisista päätösosista ympäristöministeriö toteaa, että käyttötarkoitusten riittävä
yksilöinti selkiyttää momentin käyttöä ja antavat tuen esim. avustuskriteerien käytölle avustusten
myöntämisen yhteydessä. Ministeriöt pyrkivät luonnollisesti tekemään päätösosat mahdollisimman
lyhyiksi mutta silti informatiivisiksi.

Yleistä
Luonnoksen oikeassa marginaalissa näkyvät yhteenvetolauseet havainnollistavat esitystä
erinomaisesti.
Kokonaisuutena ottaen talousarvion yhtenäistäminen on kannatettavaa. On otettava huomioon
kuitenkin hallinnonalojen erilaisuudet. Jos muutoksia ryhdytään tekemään, ne on tehtävä
yhteisymmärryksessä ja laajasti kaikilla hallinnonaloilla.

Hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja
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VTV:n lausuntopyyntö 16.6.2020 Dnro 011/52/2020
LAUSUNTO VTV:N LAUSUNTOPYYNTÖÖN TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSESTA TALOUSARVION YHTENÄISYYS
Työ- ja elinkeinoministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua Valtiontalouden Tarkastusviraston tekemästä tarkastuskertomusluonnoksesta ”Talousarvion yhtenäisyys”.
Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että tarkastuskertomuksessa on käyty
läpi talousarvion valmistelun ja sisällön näkökulmasta tärkeitä asioita.
Yleisesti ottaen kertomuksessa tehtyjä havaintoja voidaan pitää oikeansuuntaisina. Kuitenkin kokonaisuus kärsii siitä, että kautta linjan on esitetty paljon toteamuksia mm. soveltamiseen liittyen varsin yleisesti. Lukijan kannalta olisi hyvä, että näiden toteamusten jälkeen avattaisiin luonnostekstiä laajemmin mahdolliset ongelmat.
Esimerkiksi kertomuksen alkupuolella on esitetty näkemys, että talousarvion laadintamääräystä on alettu soveltaa liian joustavasti. Kun aiemmin on todettu, että säädöksen ja määräyksen mahdollistavat erilaiset
budjetointiratkaisut, niin lukijalle jää tässä epäselväksi kokonaisuuteen
liittyvät ongelmat ja se, että millä mittarilla on arvioitu soveltamisen liiallista joustavuutta.
Soveltamiseen liittyen kertomus nostaa esille lukuisia budjetointikäytäntöjä. Tämän seurauksena olisikin ensiarvoisen tärkeää arvioida, kuinka
nykyinen talousarviolainsäädäntö ja soveltamismääräykset soveltuvat
nykyhetkeen. Kysymyksenasetteluna tämä ei ole kertomusluonnoksen
ydintä, mutta luonnoksessa esitetyt havainnut puoltaisivat sitä, että kokonaisuutta tulisi arvioida ehdottomasti myös säädösten ja määräysten
ajantasaisuuden näkökulmasta.
Kertomusluonnoksessa nostetaan esille talousarvion yhtenäisyys, mm.
päätösosia pidetään monimutkaisina ja todetaan, että talousarviossa on
paljon vakiosisällöstä poikkeavia momentteja. Työ- ja elinkeinoministeriö
pitää havaintoa oikeana ja on pyrkinytkin vähentämään sekamomentteja
ja selkeyttämään päätösosia vuoden 2020 talousarviossa. On kuitenkin
todettava, että väliin sekamomenttien käyttö voi olla hyvinkin perustelua
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mm. kokonaiskuvan saamiseksi, mutta lähtökohtaisesti toki niiden käyttöä tulisi pyrkiä vähentämään. Työ- ja elinkeinoministeriö esittää harkittavaksi, että kertomuksessa käsiteltäisiin myös tulostavoitteiden asetannan vaikutusta talousarvion selkeyteen ja läpinäkyvyyteen. Ministeriön
havainnon mukaan talousarvio sisältää paljon tavoitteenasetantaa, joka
kasvattaa asiakirjan pituutta ja osa tavoitteista on hankalasti linkitettävissä määrärahoihin ja niiden vaikutuksiin. Tämä ja kertomusten havainnot puoltavat sitä, että säädöspohjaa, määräyksiä ja soveltamista olisi
hedelmällistä tarkastella ja arvioida kokonaisuutena siten, että talousarviomenettelyistä voitaisiin tehdä aiempaa yksikertaisempia ja läpinäkyvimpiä.
Työ- ja elinkeinoministeriön osalta kertomuksessa on nostettu esille lukuisia havaintoja. Kertomuksessa tuodaan esille, että työ- ja elinkeinoministeriö on vuoden 2020 talousarviossa budjetoinut (yhdessä liikenneja viestintäministeriön kanssa) toimintamenot yhteen lukuun. Kertomusluonnoksessa todetaan, että ”yhtenäisyyden vuoksi muiden virastojen
toimintamenot olisi hyvä budjetoida eri lukuun kuin ministeriön toimintamenot”. Kertomusluonnoksessa todetaan myös, että ”uudistuksen jälkeen pääluokan lukurakenne täyttää aiempaa huonommin kriteerit, jotka
talousarvion laadintamääräyksestä on johdettavissa talousarvion luku- ja
momenttirakenteen muodostamiselle”. Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että se on vuoden 2020 talousarviossa muuttanut lukurakennettaan ja tähän uudistukseen liittyen sisällyttänyt kaikki TEM-konsernin toimintamenot yhteen lukuun. Taustana tässä on ensinnäkin tarjota päätöksentekijällä näkemys koko TEM-konsernin resursseista. Konsernin
tavoitteenasetanta lähtee myös siitä, että yksittäisiä siiloja on pyritty purkamaan ja siten tavoitteisiin pyritään yhdessä. Tämä näkyy myös selkeästi uudessa lukurakenteessa, johon on tuotu säädösten ja määräysten
mahdollistamissa puitteissa ilmiöpohjaisuutta.
Kertomuksessa nostetaan esille myös taloudellisuus ja tuottavuus -näkökulma. Tätä näkökulmaa voitaisiin tarkistella jatkossa myös siten, että
pohdittaisiin nykyistä laajempia toimintamenokokonaisuuksia. Tätä
kautta eri ministeriöiden talousarvioprosessin yhteydessä esittämät erilaiset toimintamenoihin liittyvät lisätarpeet voitaisiin esimerkiksi kattaa
nykyistä paremmin siirtyvin erin, jotka ovat kasvaneet useilla toimintamenomomenteilla. Tärkeää on toki pitää yllä ja parantaa talousarvion
läpinäkyvyyttä, jotta päätöksentekijä saa riittävät ja oikeat tiedot. Tämä
vaatimus koskee niin pääluokka-, luku- kuin momenttiperusteluja.
Yhteenvetona työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että lausunto nostaa
esille lukuisia tärkeitä havaintoja. Ne antavat hyvä pohjan arvioida jatkotyötä mm. säädöspohjan ja määräysten laajamittaiselle päivittämisen
arvioinnille.

Mika Niemelä
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Valtiontalouden tarkastusvirasto, tuloksellisuustarkastus

Valtioneuvoston kanslian lausunto talousarvion yhtenäisyyteen
Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt lausuntoa talousarvion yhtenäisyyttä käsittelevään
tarkastuskertomusluonnokseen. Tarkastus on tehty vuoden 2019 talousarvion ja lisätalousarvioiden
perusteella. Valtioneuvoston kanslia kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.
Tarkastusluonnoksessa todetaan, että talousarvion laadintamenettelyt eivät ole yhtenäistyneet
vuosina 2015-2019 ja epäyhtenäisyys on kasvanut vuoden 2020 talousarviossa siten, että muun
muassa sekamomenttien laaja käyttö ja kohdennusperusteista poikkeaminen on kasvanut
edellisestä tarkastuksesta. Lausunnossa myös mainitaan, että valtiovarainministeriön 1.5.2020
päivittämä laadintamääräys on selvästi tiukentanut poikkeaviin menettelyihin liittyviä vaatimuksia,
jotka ministeriöiden tulisi ottaa talousarvion laadinnassa huomioon.
Valtioneuvoston kanslia pitää tarkastusluonnoksen havaintoja paikkansapitävänä.
Valtiovarainministeriön keskitetty ohjaus tapahtuu määräyksin. Jokainen ministeriö valmistelee
hallinnonalan talousarvioehdotuksen itsenäisesti ja ehdotuksen jättämisen jälkeen ehdotuksen
jatkojalostaminen tapahtuu budjettiosaston sektorihenkilön kanssa. Tarkastusluonnoksessa
suositeltuja kontrolleja ei ole käytössä. Hallinnonalojen keskinäisen yhdenmukaisuuden
vahvistamiseksi budjettiosaston yleistä, poikkihallinnollista ohjausta, yhtenäisiä menettelyjä ja
talousarvioehdotusten sisällön keskitettyä käsittelyä voisi olla perusteltua vahvistaa.
Sektoriministeriöiden näkökulmasta ehdotuksen jättäminen valmisteluaikataulun mukaisesti
toukokuussa voi suunniteltujen toimenpiteiden osalta olla niin aikaista, että momentteihin on tarve
jättää väljyyttä joko kohdentamisen tai määrärahalajin osalta. Usein talousarvion toimeenpanon
suunnittelu jatkuu ja täsmentyy vasta syksyllä. Talousarvioprosessin kehittämisen osalta tulisi myös
tarkastella budjettimääräyksien kehittämistä siten, että budjetoiminen ministeriöissä olisi myös
käytännössä toteuttavissa niiden mukaisesti ja hallinnollisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuksen osalta on myös hyvä havaita, että VM:n 1.5.2020 päivitetty laadintamääräys oli
edellisen kerran päivitetty vuonna 2011, joka on osaltaan saattanut lisätä ministeriöiden sektorien
eriytymistä. Jos tarkastus tehtäisiin ensi vuonna, kun ministeriöillä on ollut mahdollisuus ottaa
huomioon uuden määräyksen täsmennykset, voisivat tarkastuksen havainnot olla erilaisia
talousarvion yhtenäisyydestä.
Valtiovarainministeriön ohjauksen vahvistaminen yhteistyöllä ministeriöiden kanssa kehittäisi
prosessia ja säädösten ja määräysten vastaisia menettelyjä voitaisiin merkittävästi vähentää.
Valtiovarainministeriö onkin vuoden 2020 alussa käynnistänyt ministeriöiden välisen työn
budjetoinnin kehittämiseksi. Tämä on valtioneuvoston kanslian näkemyksen mukaan erittäin
tervetullut kehitys, ja työ tulee osaltaan vastaamaan tarkastuskertomuksessa esitettyihin
kehittämiskohtiin.
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Valtioneuvoston kanslia kannattaa tarkastusluonnoksessa mainittua budjetointikäytäntöjen ja
liikekirjanpidon kirjauskäytäntöjen yhtenäistämistä jäsenmaksujen osalta. Tarkastuskertomuksen
sivulla 20 on mainittu, että valtioneuvoston kanslian määräraha Euroopan hybridiuhkien
osaamiskeskukselle on budjetoitu tunnukselle 61., kun se määräyksen mukaan tulisi olla tunnuksella
66. Määrärahamomentti valmisteltiin yhteistyössä budjettiosaston kanssa ja valtioneuvoston
kanslian ehdottama tunnus katsottiin silloin soveltuvan määrärahaan. Valtioneuvoston kanslia
huomioi tarkastuksessa esitetyn havainnon ja varautuu tarkistamaan tunnuksen määräyksen
mukaiseksi käytyään esitettävän ratkaisun läpi budjettiosaston kanssa.
Tarkastuskertomuksessa esitetyt suositukset ovat yleisesti kannatettavia ja erityisesti tärkeänä
suosituksena valtioneuvoston kanslia pitää talousarvioesityksen käsittelyprosessin vahvistamista ja
kontrollien luomista yhtenäisyyden parantamiseksi. Myös ehdotus palvelukeskusten budjetoinnin
yhtenäistämisestä on kannatettavaa ja lisäisi näkyvyyttä oikean ja riittävän kuvan syntymiseen myös
palvelukeskusten asiakkaille, virastoille ja laitoksille.

Alivaltiosihteeri
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Talousyksikön päällikkö
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Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiontalouden tarkastusviraston kirje 16.6.2020; Dnro 011/52/2020

Tarkastuskertomusluonnos Talousarvion yhtenäisyys
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV, tarkastusvirasto) on pyytänyt valtiovarainministeriöltä (VM) lausuntoa tarkastuskertomusluonnoksesta Talousarvion yhtenäisyys. Tarkastus on kohdistunut vuoden 2019 talousarvioon ja lisätalousarvioihin.
Koska kyseessä on laillisuustarkastus, talousarviomenettelyjen yhtenäisyyttä on tarkastettu ensisijaisesti säädösten ja määräysten vaatimusten näkökulmasta.

Tarkastuksen tavoitteena on ollut selvittää
1. Ovatko talousarvion laadintamenettelyt yhtenäisiä eri hallinnonaloilla?
2. Ovatko talousarvion laadintamenettelyt yhtenäistyneet vuosina 2015–2019?
Tarkastustavoitetta 1) koskevat kriteerit perustuvat valtion talousarviosta annettuun lakiin (423/1988) ja asetukseen (1243/1992) sekä valtiovarainministeriön
määräykseen toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta (TM1101; 23.3.2011). Tarkastuksessa on myös otettu huomioon
30.4.2020 lukien sovellettava uusi määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta, julkisen talouden suunnitelman valmisteluun liittyvien kehys- ja muiden ehdotusten
sekä valtion talousarvioehdotusten laadinnasta (VN/4842/2020, 30.4.2020).
Tarkastustavoitteen 2) osalta tarkastusvirasto on peilannut tarkastustaan vuonna
2015 antamaansa laillisuustarkastuskertomukseen budjetointimenettelyistä
(15/2015). Nyt valmistuneessa tarkastuksessa on kuitenkin käsitelty talousarviomenettelyjä vuoden 2015 kertomusta suppeampana keskittyen ensisijaisesti talousarvion yhtenäisyyteen nettobudjetoinnin, määrärahalajin valinnan, menolajikäytäntöjen, momenttiperusteluiden sekä kohdentamisperusteiden näkökulmasta.

Tarkastuksen havainnot
Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan talousarviovalmistelua koskevat säädökset
ja määräykset antavat hyvän perustan yhtenäisen ja selkeän talousarvion laadinnalle.
Tarkastushavaintojen mukaan säädökset ja määräykset toisaalta mahdollistavat kuitenkin erilaisia budjetointiratkaisuja samankaltaisissakin tilanteissa. Lisäksi tarkastushavaintojen mukaan talousarvion laadinnassa käytetään laajasti sellaisia budjetointi-
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ratkaisuja, jotka laadintamääräysten mukaan on tarkoitettu käytettäväksi vain erityisestä syystä tai poikkeuksellisessa tilanteessa. Edelleen kertomusluonnoksessa todetaan, että hallinnonalat eivät noudata laadintamääräystä. Se että laadintamääräystä
ei noudateta tai sitä on sovellettu vaihtelevasti, on johtanut budjetoinnin epäyhtenäistymiseen hallinnonaloilla. Tarkastuksessa onkin tunnistettu epäyhtenäisyyttä talousarvion lukurakenteessa, momenttien käyttötarkoituksissa sekä tulojen ja menojen
kohdentamisperusteissa. Tarkastuksen mukaan epäyhtenäisyyttä aiheuttavat erityisesti sekamomenttien laaja käyttö, palkkojen maksaminen muilta kuin toimintamenomomenteilta, laajojen ja monimuotoisten momenttien päätösosien paljous sekä talousarvioasetuksessa säädetyistä kohdentamisperusteista poikkeaminen.
Lisäksi VTV toteaa kertomusluonnoksessa, että talousarvion pääluokkien lukurakenne on olennainen osa talousarvion laadinnan systematiikkaa. Talousarvion luvut
kytkevät osaltaan yhteen määrärahat ja toiminnan tuloksellisuudelle asetetut tavoitteet. Kertomusluonnoksessa todetaan myös, että talousarvion lukurakenteelle on asetettu selkeät kriteerit, mutta niitä ei ole noudatettu riittävän laajasti.
Tarkastuskertomusluonnoksen mukaan talousarvion laadintamenettelyt eivät ole yhtenäistyneet tarkasteluajanjaksolla 2015–2019 ja että epäyhtenäisyys on edelleen
kasvanut vuoden 2020 talousarviossa.

Valtiontalouden tarkastusviraston suositukset

1. Valtiovarainministeriön tulisi vahvistaa talousarvioesitysten käsittelyprosessia
siten, että se voi yhtenäisillä menettelyillä puuttua laadintamääräyksen vastaisiin
esityksiin.
2. Valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden tulisi kehittää talousarviovalmisteluun ja talousarvioehdotusten käsittelyyn liittyviä kontrolleja. Kontrolleilla
varmistettaisiin budjetoinnin yhtenäisyyttä ja hyvän budjetointitavan noudattamista.
3. Ministeriöiden tulisi talousarvion laadinnassa ottaa huomioon uuden laadintamääräyksen tiukennukset kohdissa 7.4.3–7.4.5.
4. Ministeriöiden tulisi talousarvioehdotusta valmistellessaan ja valtiovarainministeriön talousarvioesitystä kootessaan kiinnittää huomiota talousarvion laadintamääräyksen mukaiseen luku- ja momenttirakenteeseen.
5. Ministeriöiden tulisi yksinkertaistaa tilijaottelua sen liiallisesta tarkkuudesta aiheutuvan hallinnollisen taakan keventämiseksi.
6. Valtiovarainministeriön ja ministeriöiden tulisi selkeyttää ja yhtenäistää erilaisten korvausten ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen budjetointia talousarviossa.
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Lausuntonaan tarkastuskertomusluonnokseen Talousarvion yhtenäisyys valtiovarainministeriö esittää seuraavaa:
1. Yleistä
Valtiovarainministeriö yhtyy pääpiirteissään Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnoksen näkemykseen talousarvion laadintamenettelyiden yhtenäisyydestä ja siihen että budjetoinnin epäyhtenäisyys on kasvanut. Tarkastusviraston havainnot edellyttävät talousarvioprosessin ja –menettelyiden tarkastelua ja kehittämistä osana ns. normaalia toimintaa kuin erillisissä kehittämishankkeissa. Yksittäisten tarkastushavaintojen osalta VM toteaa seuraavaa.

Talousarviovalmistelun säädös- ja määräysperusta ja soveltaminen. Valtion
talousarvion valmistelu perustuu valtion talousarviosta annettuun lakiin
(423/1988) ja asetukseen (1243/1992) sekä valtiovarainministeriön määräykseen
toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta
(TM1101; 23.3.2011), joka sittemmin on kumottu 30.4.2020 voimaan tulleella uudella määräyksellä toiminta- ja taloussuunnittelusta, julkisen talouden suunnitelman valmisteluun liittyvien kehys- ja muiden ehdotusten sekä valtion talousarvioehdotusten laadinnasta (VN/4842/2020, 30.4.2020). Valtiovarainministeriö vastaa talousarviolainsäädännöstä ja tämän lainsäädännön perusteella annettavista määräyksistä. Säädösten ja määräysten soveltamisvastuu on kullakin hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriö on vuoden 2019 lopulla asettanut kehys- ja talousarviosuunnittelun kehittämis- ja digitalisointihankkeen (Buketti 2020; VN12323/2019).
Hankkeen tehtävänä on kehys- ja talousarviosuunnittelun ja talousarvioesityksen
tarvittava sisällöllinen arviointi ja kehittäminen sekä uuden kehys- ja budjetointijärjestelmän rakennuttaminen em. kehittämistarpeet huomioon ottaen. Hankkeella tavoitellaan budjettiprosessin ja prosessissa tuotettavien tietojen laatimisen
ja käytettävyyden parantamista ja tehostamista.
Valtiovarainministeriö yhtyy Valtiontalouden tarkastusviraston havaintoon talousarvion laadintamenettelyiden epäyhtenäisyyteen eri hallinnonaloilla. Myös
VM:n on havainnut, että talousarviovalmistelun poikkeamismahdollisuuksia on
tarkoituksesta poiketen käytetty myös muissa kuin erityisissä tapauksissa tai
poikkeuksellisissa tilanteissa. VM toteaa, että uudella 30.4.2020 voimaantulleella
määräyksellä koskien talousarviovalmistelua on tiukennettu poikkeaviin menettelyihin liittyviä käytänteitä tavoitteena yhtenäistää ja selkiyttää talousarvion laadintaa.
Ministeriö korostaa, että ministeriöiden tulee noudattaa annettuja määräyksiä talousarviovalmistelussa. Myös VTV on tarkastuksessaan kiinnittänyt huomiota edellä mainittuun.
Tarkastuksen kohteena olleet poikkeavat budjetointikäytännöt ovat olleet esillä
myös Buketti 2020 –hankevalmistelussa. Budjetointikäytäntöjä on hankevalmistelussa
tarkasteltu nykyisten toimintamallien puitteissa ja todettu, että hallinnonalojen erityis-
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piirteiden vuoksi niiden käyttöä voidaan tietyissä tilanteissa budjetoinnin ja toiminnallisuuden kautta pitää perusteltuina. Lähtökohdan tulee kuitenkin olla mahdollisimman
yhdenmukainen talousarviomenettely. Valtiovarainministeriö kiinnittää huomiota myös
siihen, että tavoiteltaessa mahdollisimman yhdenmukaista budjetointia erityisesti sekamomenttien osalta, tulee myös arvioida budjetoinnin muita tavoitteita. Esimerkiksi
valtion talousarvioesitys on viime aikoina kasvanut, myös sivumääräisesti ja etenkin
sekamomenttien pilkkominen useammaksi momentiksi ei tue tavoitetta momenttien
määrän vähentämiseksi. Etenkin jos toimenpiteessä on kyse esimerkiksi euromääräisesti pienestä määrärahasta momentin kokonaismäärärahaan nähden, asiakokonaisuus on taloudelliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäinen tai kertaluonteinen talousarviossa rahoitettava toimenpide. Talousarvio on asiakirja eduskunnan päätöksenteon pohjaksi, mutta se on myös hallinnon toiminnan ja talouden suunnittelun ja
seurannan asiakirja.

Valtionavustusprosessien kehittämisestä VM toteaa, että se on asettanut Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen (VM212:00/2018). Hankkeen tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, tehokkuutta ja
läpinäkyvyyttä kehittämällä koko valtionhallinnon kattava digitalisoitu valtionavustusprosessi, joka sisältää asiakaslähtöisen yhtenäisen toimintamallin ja tietojärjestelmät. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen ja Buketti
2020 –hankkeen yhteydessä arvioidaan soveltuvin osin VTV:n kertomusluonnoksessa mainitsemia talousarviovalmistelun käytänteitä.
Talousarvion lukurakenteen osalta tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan,
että talousarvion pääluokkien lukurakenne on olennainen osa talousarvion laadinnan
systematiikkaa. Lukurakenne kytkee osaltaan yhteen määrärahat ja toiminnan tuloksellisuudelle asetetut tavoitteet. Talousarvion laadintamääräyksessä talousarvion lukurakenteelle on asetettu selkeät kriteerit: luku- ja momenttirakenteen tulee muodostaa johdonmukainen kokonaisuus, samaan lukuun kootaan samaan aihekokonaisuuteen liittyviä asioita, lukuun sisältyvistä momenteista tulee voida kirjoittaa yhtenäiset
lukuperustelut ja lukurakenteen tulee tukea selkeiden ja mielekkäiden tulostavoitteiden asettamista ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa. VTV:n mukaan laadintamääräyksessä talousarvion lukurakenteelle asetettuja kriteerejä ei ole noudatettu riittävän
laajasti.

Valtiovarainministeriö toteaa, että tulosohjauskäytäntöjä on uudistettu 2010 –luvulta lähtien. Kehittämistyötä on tehty osin valtiovarainministeriövetoisesti ja sittemmin hallinnonaloittain. Hallinnonalojen oma kehittämistyö on osittain vaikuttanut siihen, ettei talousarvion laadintaperiaatteet ja hallinnonalojen soveltamiskäytäntö ole kaikilta osin vastanneet toisiaan. Valtiovarainministeriössä ei myös toistaiseksi ole varsinaisesti kiinnitetty huomiota hallinnonalojen tavoiteasetantaan.
VM kiinnittää huomiota myös siihen, että pääministeri Marinin hallitusohjelman
kirjauksen mukaan ”Valtioneuvoston strategia- ja ohjausasiakirjoista muodostetaan yksi hallittava hierarkkinen kokonaisuus ja varmistetaan, että strategioiden
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edellyttämät resurssitarpeet ovat sopusoinnussa julkisen talouden suunnitelman
kanssa.” (s. 179) Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa onkin huhtikuussa 2020 käynnistynyt Valtion tulosohjausmallin arviointi –hanke (VATULA).
Hanke on osaltaan jatkoa valtiovarainministeriövetoiselle vuoden 2012 edelliselle
tulosohjauksen kehittämishankkeelle ja sen myötä käynnistetylle tulosohjauksen
kehittämistyölle. Vaikka hankkeen tarkoituksena on tarkastella tulosohjauksen
periaatteita ja erityisesti sen käytännön toteutumista suhteessa toimintaympäristön muutosten asettamiin vaatimuksiin, hankkeella on myös kytkentä Buketti
2020 –hankkeeseen etenkin määrärahojen ja toiminnan tuloksellisudelle asetettuja tavoitteiden väliseen yhteyteen.
Hallinnollisen taakan keventämiseksi VTV:n esittää kertomusluonnoksessa, että
tilijaottelun tarkkuutta olisi syytä harkita. Talousarviokirjanpidon sijasta määrärahan
tarkempaa kohdentumista voitaisiin VTV:n mukaan seurata kirjanpitoyksikön sisäisessä kirjanpidossa ja siitä voitaisiin raportoida toimintakertomuksessa. VM toteaa,
että seurannan tarpeet määrittävät tilijaottelun tarkkuustasoa. Sinällään ehdotus tilijaottelun tarkkuustason tarkastelusta tilijaotteluprosessin hallinnollisen taakan keventämiseksi on kannatettava. Osana talousarvioprosessin toimeenpanon tehostamista ja
hallinnollisen taakan vähentämistä on arvioitava myös budjettijärjestelmän ja Valtiokonttorin tilijaottelujärjestelmän välille rajapintamahdollisuuksia. Lisäksi tilijaottelun

yksityiskohtaisuuden tarvetta on tarkoituksenmukaista arvioida valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa.
2. Tarkastusviraston suositukset

Valtiovarainministeriö pitää esitettyjä suosituksia pääosin kannatettavina ja ottaa
ne huomioon tarvittavilta osin normaalissa virkatyössä ja sen kehittämisessä sekä
erillisissä kehittämishankkeissa.
Suosituksen 4 osalta valtiovarainministeriö toteaa, että talousarvon laadintamääräys
mahdollistaa pääluokan toimintamenojen kokoamisen hallintolukuun.

Budjettipäällikkö

Sami Yläoutinen

Budjettineuvos

Jaana Kuusisto
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VN/XX/2020

Valtiontalouden tarkastusvirasto

VTV kirje 16.6.2020 (011/52/2020)
Lausuntopyyntö Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusluonnoksesta koskien valtion talousarvion yhtenäisyyttä
Valtiontalouden tarkastusvirasto on lähettänyt tarkastusluonnoksensa koskien valtion talousarvion yhtenäisyyttä ja pyytänyt siitä lausuntoa liikenne- ja
viestintäministeriöltä. Lausuntonaan liikenne- ja viestintäministeriö esittää
seuraavaa:
Liikenne- ja viestintäministeriön pääluokan uusi luku- ja momenttirakenne
Tarkastusluonnoksessa on kiinnitetty huomiota liikenne- ja viestintäministeriön pääluokan uuteen luku- ja momenttirakenteeseen arvioimalla, ettei se
noudattaisi riittävän laajasti talousarvion lukurakenteelle asetettuja kriteereitä. Tältä osin tarkastusluonnoksessa viitataan erityisesti siihen, että liikenne- ja viestintäministeriön pääluokassa kaikki virastojen ja laitosten toimintamenomomentit on budjetoitu samaan lukuun toisin kuin valtaosassa
muista pääluokista.
Liikenne- ja viestintäministeriön pääluokassa otettiin uusi luku- ja momenttirakenne käyttöön vuoden 2020 talousarviossa. Pääluokka jaettiin kolmeen
lukuun: hallinto ja toimialan yhteiset menot, liikenne- ja viestintäverkot sekä
liikenteen ja viestinnän palvelut. Tarkoituksena oli, että lukurakenne vastaisi
hallinnonalan organisoitumista ja tavoitteita mahdollisimman hyvin sekä
muodostaisi loogisen kokonaisuuden. Verkot ja palvelut ovat hallinnonalan
toiminnan kaksi keskeisintä politiikkakokonaisuutta, jolloin ne oli perusteltua
jakaa talousarviossa omiin lukuihinsa. Samalla nähtiin tarkoituksenmukaiseksi keskittää sekä verkkojen että palveluiden kehittämistä ja lainsäädäntöä edistävät toimintamenomäärärahat omaan lukuunsa.
Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan pääluokan uusi lukurakenne on aiempaa informatiivisempi myös eduskunnan suuntaan, koska
talousarviosta on helpommin nähtävissä määrärahojen kohdentuminen hallinnonalan keskeisimpiin toiminta-alueisiin, eli verkkoihin ja palveluihin, sekä
toisaalta niitä koskevan hallinnon ja lainsäädännön kehittämiseen. Talousarviosta saa myös helpommin muodostettua kokonaiskuvan hallinnonalan
yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden toimeenpanosta, kun virastojen monivuotiset tulostavoitteet ja kyseisen budjettivuoden suoritteita ja palvelukykyä koskevat keskeiset tunnusluvut esitetään kootusti saman luvun
alla. Pääluokan perustelujen kanssa kukin luku muodostaa yhtenäisen ja
loogisen kokonaisuuden, mikä on omiaan tuomaan selkeämmin esille hallinnon vaikuttavuutta.
1
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Valtiovarainministeriö antoi keväällä 2020 talousarvio- ja kehysehdotusten
laadintaa koskevan uuden laadintamääräyksen, johon myös tarkastusvirasto viittaa kertomusluonnoksessaan. Pääluokan luku- ja momenttirakennetta käsitellään uuden laadintamääräyksen kohdassa 7.5. Alakohdan 7.5.2
mukaan virastojen toimintamenomomentit voidaan koota keskitetysti yhden
luvun alle (esim. Hallintoluku tai vastaava). Liikenne- ja viestintäministeriön
pääluokassa on noudatettu mainittua laadintamääräystä.
Liikenne- ja viestintäministeriön pääluokkauudistus tehtiin tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Kokonaisuutena arvioiden liikenne- ja
viestintäministeriö katsoo, että pääluokan uusi rakenne helpottaa talousarviosta päättämistä ja edistää talousarvion noudattamista.
Sekamomentit
Tarkastusluonnoksen havainnoissa on nostettu esiin ns. sekamomentit eli
momentit, joille on budjetoitu vähintään kahden eri menolajin mukaisia menoja. Esimerkiksi toimintamenomomentti on sekamomentti, jos sille on budjetoitu viraston toiminnasta aiheutuvien kulutusmenomäärärahojen lisäksi
esimerkiksi valtionavustuksiin käytettäviä määrärahoja. Liikenne- ja viestintäministeriön pääluokassa sekamomenttien määrän on laskettu kasvaneen
vuoden 2014 talousarvion sisältämästä kahdesta sekamomentista vuoden
2019 talousarvion sisältämään kymmeneen sekamomenttiin. Tarkastusluonnoksen mukaan sekamomentteja tulisi käyttää vain perustellusta
syystä.
Liikenne- ja viestintäministeriön pääluokassa määrärahat pyritään kohdentamaan momenteille tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuen. Esimerkiksi yksityistieavustukset ja yksityistieavustusten käsittelyprosessia tukevat
kulutusmenot on katsottu tarkoituksenmukaiseksi budjetoida samalle momentille. Samanlaiseen harkintaan perustuu myös esim. laajakaistahankkeen avustusten ja niiden hakemusten käsittelyyn tarvittavien henkilöstömenojen budjetointi samalle momentille. Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa kulutusmenojen osuus on vähäinen suhteessa varsinaisiin avustuksiin käytettäviin määrärahoihin. Näin ollen tuntuisi epätarkoituksenmukaiselta erottaa kulutusmenot omalle momentilleen. Talousarvion läpinäkyvyyden kannalta voidaan myös katsoa hyväksi, että samaan käyttökohteeseen
kohdennettavat määrärahat budjetoidaan samalle momentille, vaikka määrärahaa käytettäisiinkin useampaan menolajiin. Valittu ratkaisu helpottaa
tehtäväkokonaisuuksien ja niihin käytettävien määrärahojen hahmottamista
ja tukee siten myös eduskunnan toimintaa.
Muut kommentit
Liikenne- ja viestintäministeriö on parhaillaan mukana valtiovarainministeriön johdolla toimivassa työryhmässä, jossa kehitetään uutta budjetointijärjestelmää ja pyritään samalla yhdenmukaistamaan talousarvion laadintaa
koskevia menettelytapoja. Liikenne- ja viestintäministeriö suhtautuu myönteisesti budjetointikäytäntöjen kehittämiseen ja talousarvion yhtenäistämiseen ja osallistuu aktiivisesti kehitystyöhön.
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Kehitystyön osalta liikenne- ja viestintäministeriö näkee, että talousarviolainsäädännössä ja yhtenäisissä budjetointikäytännöissä tulisi jatkossa ottaa
paremmin huomioon strategisuutta ja muutosten aikaansaamista korostavat
hallinnon muuttuneet käytännöt. VM:n tulosohjauksen kehittämishankkeen
(Tulosohjauksen kehittämishankkeen loppuraportti, valtiovarainministeriön
julkaisuja 21/2012) tulosten perusteella tulosohjausta on viety strategisempaan ja muutosten aikaansaamista korostavampaan suuntaan. Nykyiset
budjettikäytännöt ja talousarviosääntely eivät tue tätä kehitystä parhaalla
mahdollisella tavalla. Budjetointikäytäntöjen kehittämisessä ja talousarvioiden yhtenäistämisessä tavoitteena tulisikin olla se, että jatkossa yhtenäiset
menettelytavat tukisivat paremmin monivuotista ja strategista tavoiteasentaa.
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Viite: VTV:n lausuntopyyntö 16.6.2020 Dnro 011/52/2020

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN LAUSUNTO VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOUSLUONNOKSESTA TALOUSARVION YHTEINÄISYYS

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntoa
tarkastuskertomusluonnoksesta Talousarvion yhtenäisyys. Maa- ja metsätalousministeriö
kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta ja esittää seuraavassa muutamia yleisiä
huomioita:
Maa- ja metsätalousministeriö pitää tarkastuskertomusluonnoksessa esitettyjä havaintoja ja kannanottoja talousarvion laadintaa säätävien säädösten ja annettujen määräysten perusteella oikeina. Ministeriö pitää myös talousarvion yhtenäisyyden tavoitetta lukurakenteiden ja momenttien käyttötarkoituksien osalta perusteltuna ja tavoiteltavana, mitä
on selkeytetty myös 1.5.2020 voimaan tullessa päivitetyssä talousarvion laadintamääräyksessä. Tässä kohdin ministeriö huomauttaa, että laadintamääräyksestä poikkeaviin
ratkaisuihin päädyttäessä on aina käytetty perusteellista harkintaa. Poikkeavien ratkaisujen toteutus on arvioitu sekä tarkoituksenmukaisuuden että hallinnollisen taakan minimoinnin näkökulmasta. Lisäksi poikkeavissa tapauksissa on huomioitu myös seurannan
toteutuksen mahdollistaminen.
Maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa momenttien alajakoa on pyritty vähentämään siirtymällä suurempiin määrärahakokonaisuuksiin ja mahdollistamalla seuranta
sisäisen kirjanpidon seurantakohteilla.
Kohdentamisperusteiden yhdenmukaisuuden lisäämiseksi hallinnonalan pääluokan momenttien sisältöön tullaan kiinnittämään huomiota talousarvion laadinnan yhteydessä.
Viime vuosien myötä hallitusohjelmiin on sisältynyt entistä enemmän hanke-, ohjelma- ja
ilmiöpohjaista rakenteita, joissa on sisältötavoitteen lisäksi enenevässä määrin hallinnonalat poikkileikkaavia toteutusmalleja. Nämä ovat konkretisoituneet muun muassa
muille kuin toimintamenomäärärahamomenteille sisällytettävinä henkilötyövuosikohdennuksina ja kulutusmeno-osuuksina. Näihin ratkaisuihin on päädytty tarkoituksenmukaisuuslähtökohdista johtuen. Tämä on osaltaan lisännyt sekamomenttien määrää.
Tarkastusluonnoksessa on todettu epäyhtenäisyyttä myös valtionavustusmenettelyissä.
Tältä osin maa- ja metsätalousministeriön katsoo talousarviomenettelyjen yhtenäisyyden
edistyvän VM:n vetämän valtioavustusmenettelyjen kehittämistä koskevan työryhmätuotosten myötä.
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Hallituskatu 3 A, Helsinki
PL 30, 00023 Valtioneuvosto

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET
Regeringsgatan 3 A, Helsingfors
PB 30, 00023 Statsrådet

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
Hallituskatu 3 A, Helsinki
P.O. Box 30, FI-00023 Government,Finland
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VN/18940/2020
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Valtiontalouden tarkastusvirasto

Viite: VN/15410/2020
Lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta Talousarvion yhtenäisyys
Oikeusministeriöllä ei ole kommentoitavaa Talousarvion yhtenäisyyttä koskevaan valtiontalouden
tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnokseen.
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Lausunto Valtionvarainministeriön talousarvion yhtenäisyyttä koskevaan tarkastukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokka on valtion talousarvion laajimpia. Pääluokassa on 8 lukua ja 64
momenttia, joista 32 on sekamomenttia. Pääluokassa on muutamia euromääräisesti laajoja
arviomäärärahamomentteja, jotka liittyvät opetus- ja kulttuuritoimen palvelujärjestelmien
perusrahoitukseen, kuten koulutuksen valtionosuuksiin ja korkeakoulujen perusrahoitukseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö yhtyy tarkastuskertomuksen erimitallisuutta koskeviin havaintoihin ja
tunnistaa niitä myös pääluokan 29 sisällä. Useimmilla momenteilla määrärahojen käyttökohteita on vuosien
varrella lisätty hallitusohjelmiin sisältyvien kertaluonteisten menojen, erilaisten kehittämishankkeiden ja
eduskunnan lisäysten perusteella. Momenttien määrän lisäämisen sijasta momenttien käyttökohteita on
laajennettu.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää myös talousarviossa esitettävien tavoitteiden asettamista koskevia
kannanottoja perusteltuina. Kuhunkin lukuun sisältyvistä momenteista tulee voida kirjoittaa yhtenäiset
lukuperustelut ja lukurakenteen tulee tukea selkeiden ja mielekkäiden tulostavoitteiden asettamista ja
tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti budjetin tavoitteenasettelun
hierarkkisuuden yhtenäistämistä koskevan kehittämishankkeen, joka toimeenpantiin ensimmäistä kertaa
vuoden 2019 talousarviossa. Uudistuksen yhteydessä tarkennettiin erityisesti pääluokkaperusteluiden ja
lukuperusteluiden välistä työnjakoa ja tavoitteiden asettelu keskitettiin lukuperusteluihin. Opetus- ja
kulttuuriministeriön pääluokassa lukuperustelut on jaettu koulutusastekohtaisiin sekä kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisotyön osa-alueisiin, jotka jäsentävät selkeästi koko toimialan osa-alueita ja tavoitteenasettelua.
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