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Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt lausuntoa finanssipolitiikan valvontaa käsittelevään 
raporttiluonnokseen (Dnro 275/56/2020). Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo ja arvioi 
finanssipolitiikkaa Euroopan unionin vakaussopimuksessa ja lainsäädännössä tarkoitettuna kansallisena 
riippumattomana finanssipolitiikan valvontaelimenä. Valvontaan sisältyy finanssipolitiikkaa ohjaavien 
sääntöjen ja sitovien tavoitteiden asettamisen sekä niiden toteutumisen arviointi, josta näkökulmasta 
raporttiluonnos käsittelee v. 2020 harjoitettua finanssipolitiikkaa. Raportti on määrä antaa eduskunnalle 
valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksena. Valtioneuvoston kanslia kiittää mahdollisuudesta 
lausua asiassa. 
 
Vuodesta 2020 on muodostumassa hyvin poikkeuksellinen vuosi myös finanssipolitiikan osalta, minkä 
osoituksena on muun muassa hallituksen päätös luopua valtion menokehyksen noudattamisesta 
kyseisenä vuonna. 
 
Valtioneuvoston kanslia pitää raporttiluonnoksessa esitettyä analyysiä hyvänä ja kattavana, sekä sen 
pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä ja suosituksia oikeanlaisina. Hallituksen finanssipoliittisten toimien 
arvioidaan olleen oikeansuuntaisia ajoituksellisesti ja mittaluokaltaan. Talouskasvua on tuettu aktiivisella 
finanssipolitiikalla, minkä seurauksena koronakriisin negatiiviset vaikutukset vuoden 2020 
talouskehitykselle ovat pienemmät kuin mitä ne olisivat olleet ilman hallituksen toimia. Sopeuttavan 
finanssipolitiikan seurauksena julkisen talouden velkaantuminen on kuitenkin kasvanut merkittävästi, 
mikä osaltaan heikentää julkisen talouden kestävyyttä. Raportissa olisi ollut perusteltua kattavammin 
arvioida finanssipoliittisen elvytyksen rakennetta. Valtion menojen kattaminen valtion velanotolla tai 
valtionomaisuutta myymällä on perusteltua, etenkin mikäli menot ovat investointiluontoisia ja niillä 
vahvistetaan talouden tulevaa tuotantopotentiaalia.   
 
Aktiivisia finanssipoliittisia toimia joudutaan jatkamaan koronakriisin kielteisten talousvaikutusten 
vaimentamiseksi, mutta tämän jälkeen julkisen talouden kehityksen palauttaminen kestävälle 
kehitysuralla on tärkeää julkisen talouden pidemmän aikavälin kestävyyden varmistamiseksi. 
Finanssipolitiikan uskottavuuden kannalta on lisäksi tärkeää, että finanssipolitiikan tueksi suunniteltuja 
finanssipolitiikan sääntöjä, mukaan lukien kehyssääntöä, noudatetaan mahdollisimman laajasti 
vallitsevassa tilanteessa sekä koronakriisistä toivuttaessa. 
 
Raporttiluonnoksessa on esitetty kattava analyysi hallituksen finanssipoliittista toimista ja talouden 
kehityksestä. Suhdannetilannetta kuvataan talouden lämpökartalla, mikä täydentää erinomaisesti 
yleisemmin käytettyä suhdannekuiluanalyysiä. 
 
Raportin kuvaus lisätalousarvioiden sisältämistä tukitoimista ei kata valtioneuvoston kanslian 
pääluokkaan momentille 23.10.88 (Osakehankinnat) kolmannessa lisätalousarvioissa kohdennettua 700 
milj. euron määrärahalisäystä, jolla mahdollistettiin Finnairin rahoitusasemaa vahvistavat ratkaisut. Tämä 
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määräraha on perusteltua lukea hallituksen koronakriisin seurauksena tekemiin 
määrärahalisäysratkaisuihin. 

Raportissa tulisi täsmentää valtiontalouden tarkastusviraston suositusta finanssipoliittisen elvytyksen 
keventämisen aikataulusta ja ajoituksesta. Raporttiluonnoksessa esitetty suositus on epäselvä: 
”Varautuminen koronakriisin vaikutusten lieventämiseen vuoden 2021 talousarviossa on perusteltua, 
koska epidemian päättyminen ei vielä ole näköpiirissä. (s. 15)”. Kirjaus tarkoittanee sitä, että 
talouskasvua tukevaa finanssipolitiikkaa suositellaan jatkettavan vielä vuonna 2021, koska epidemian 
arvioidaan vielä jatkuvan. Raportissa voisi olla hyvä käsitellä myös EU-elvytyspaketin muodostaman 
finanssipoliittisen elvytyksen yhteensovittamista kansallisen tason elvytykseen tai ainakin mainita tarve 
näiden suunnitelmalliselle yhteensovittamiselle.  

Alivaltiosihteeri   Timo Lankinen 

Talousyksikön päällikkö   Lauri Taro 

Liitteet Napsauta tähän hiirellä ja kirjoita liitteiden nimet kukin omalle rivilleen. Rivinvaihto enterillä. 
 

Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto 
         
 

Tiedoksi  
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Valtiontalouden tarkastusvirasto 

Matti Okko 
Kestävä julkinen talous 
PL 1119 
00101 Helsinki 
finanssipolitiikanvalvonta@vtv.fi 
Lausuntopyyntö 4.11.2020 Dnro 275/56/2020 

Lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavan erilliskertomuksen 
luonnokseen: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020 

Valtiovarainministeriö (VM) on tutustunut Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) luonnokseen 
eduskunnalle annettavasta erilliskertomuksesta ”Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020” 
(Dnro: 275/56/2020). VTV on arvioinut erilliskertomuksessa pääministeri Marinin hallituksen talous- 
ja finanssipoliittisia päätöksiä, finanssipoliittisen lainsäädännön ja kehyssäännön noudattamista sekä 
julkisen talouden suunnitelman 2021-2024 pohjana olevia VM:n ennusteita. Tässä lausunnossa VM 
keskittyy erityisesti kommentoimaan VTV:n raporttiluonnosta julkisen talouden ohjauksen, julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyyden ja työllisyystoimien näkökulmasta. 

Valtion kehysmenettely ja julkisen talouden ohjaus 

Valtiontalouden menokehystä käsittelevässä luvussa 1.3 VTV arvioi, että hallituksen päätös luopua 
menokehyksen noudattamisesta vuodeksi 2020 oli perusteltu ratkaisu poikkeuksellisessa 
tilanteessa. Lisäksi VTV kirjoittaa: ”Hallituksen päätöksen muotoilusta saattoi kuitenkin jäädä 
vaikutelma siitä, että menokehyksestä luopuminen seuraisi suoraan valmiuslain käyttöönotosta.” 
VTV viittaa ilmeisesti vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen yleisperusteluihin, joissa 
lukee ”Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan 
poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja antanut eduskunnalle valmiuslain 
käyttöönottoasetukset, jotka eduskunta hyväksyi 18.3.2020. Tässä tilanteessa valtiontalouden 
menokehys ei rajoita kuluvaa vuotta, jolle kohdentuu määräaikaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä 
muun muassa koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan.” VM toteaa, 
että tarkoituksena ei ole ollut antaa vaikutelmaa, että menokehyksestä luopuminen seuraisi suoraan 
valmiuslain käyttöönotosta. Tarkoituksena oli sanoa hallituksen arvioineen, että valtioneuvoston ja 
tasavallan presidentin toteamat poikkeusolot muodostivat siinä määrin poikkeuksellisen tilanteen, 
että kehyksen noudattaminen ei kuluvan vuoden osalta ollut perusteltua. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että kehyssäännöstä on mahdollista luopua kokonaan, ja 
vuonna 2020 näin tehtiin ensimmäistä kertaa. Tämä on tosiasia järjestelmässä, jonka olemassaolo 
perustuu poliittiseen sitoumukseen eikä lainsäädäntöön. VM yhtyy VTV:n näkemykseen siitä, että 
kynnyksen kehyksestä luopumiseen on syytä olla erittäin korkealla. Poikkeusolojen ja valmiuslain 
käyttöönoton VM katsoo perustelluksi syyksi.  
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Valtiovarainministeriöllä on sama näkemys kuin VTV:llä siitä, että onnistunut paluu kehyssäännön 
noudattamiseen vuodesta 2021 eteenpäin on tärkeää, jotta kehyssäännön uskottavuus menojen 
kasvun rajoittajana ja sen takaava poliittinen sitoutuminen säilyvät. VM haluaa laajemminkin 
korostaa menokehyksen keskeistä merkitystä tässä tilanteessa, jossa muiden finanssipoliittisten 
sääntöjen on annettu joustaa äärimmilleen lainsäädännön sallimissa rajoissa. VM myös yhtyy VTV:n 
näkemykseen siitä, että normaalin laajuiseen julkisen talouden suunnitteluun ja tavoitteenasetteluun 
on syytä palata mahdollisimman pikaisesti.  

Valtiovarainministeriö on samaa mieltä VTV:n kanssa siitä, että kehyssäännön uskottavuus kärsii 
tilanteesta, jossa säännöstöä muutetaan kesken hallituskauden poliittisella päätöksellä ja sen 
ulkopuolelle lisätään ennakoimattomia menoja hallituskauden aikana. Tämä ei ole tavoiteltava 
tilanne. Toisaalta on huomattava, että tarkasti rajattujen ja perusteltujen menokokonaisuuksien 
määräaikainen luokittelu kehyksen ulkopuolelle voi olla valtiontalouden kannalta parempi ratkaisu, 
mikäli vaihtoehtona on se, että kehysrajoitetta ei olisi ollenkaan. 

Rahapelien tuottoa vastaavat menot on kehyssäännössä käsitelty kehyksen ulkopuolisena menona, 
sillä kyse on ns. läpivirtauseristä. VTV kirjoittaa, että mikäli rahapelien tuottojen edunsaajien 
toiminnan rahoitus säilyy nykyisellä tasollaan riippumatta siitä, mikä on Veikkauksen tuloutuksen 
määrä, rahoitukseen kohdennettavat määrärahat sopisivat kokonaisuudessaan paremmin kehyksen 
sisälle. VM toteaa, että vuoden 2021 talousarvioesityksessä se osuus rahapelien tuoton 
kompensoinnista, joka rahoitettiin suoraan talousarvion määrärahoin, kirjattiin kehysmenoiksi. Sitä, 
tulisiko määrärahat kokonaisuudessaan kirjata kehykseen, on mahdollista arvioida esimerkiksi 
seuraavan vaalikauden vaihteessa. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi raportin luvussa 1.4, että valtioneuvoston keväällä 2020 
esittämä julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021–2024 vastasi finanssipoliittisen lainsäädännön 
sisältöä, kun huomioidaan käsillä olevat poikkeukselliset olosuhteet. VTV:n mukaan finanssipoliittista 
lainsäädäntöä tulisi tulevaisuudessa kuitenkin tarkentaa siten, että se sisältäisi nykyistä selkeämmät 
säännökset myös nykyisenkaltaisia poikkeustilanteita varten. VM:n näkemyksen mukaan tarve 
julkisen talouden suunnitelmaa koskevan asetuksen 3.2 §:än tarkentamiseen voidaan arvioida muun 
asetuksen päivityksen yhteydessä.  

Julkisen talouden kestävyys 

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa raportissaan, että julkisen velan BKT-suhteen voimakaskaan 
kasvu ei automaattisesti merkitse, että velan taso nousisi kestämättömäksi, mikäli korkotaso pysyy 
matalana. VM huomauttaa, että velkasuhteen kasvu kasvattaa julkiseen talouteen kohdistuvia 
riskejä myös alhaisen korkotason oloissa. Korkeampi velkataso altistaa koron muutoksille, ja velan 
kasvaessa korkotason mahdollinen nousu kasvattaa nopeammin velanhoidon kustannuksia. Lisäksi 
korkeampi velkasuhde pienentää julkisen talouden liikkumavaraa kriiseissä. Jotta julkisessa 
taloudessa olisi liikkumavaraa myös tulevissa kriiseissä, tulisi julkisen talouden velkasuhde saattaa 
selvästi laskevalle uralle.  

Raportissa pohditaan myös matalan korkotason taustalla olevia syitä ja tekijöitä, jotka voisivat 
vaikuttaa korkotasoon pidemmällä aikavälillä. On syytä huomauttaa, että VTV:n tarkastelu on 
raportissa tältä osin yksipuolinen. On olemassa myös tekijöitä, jotka luovat painetta korkojen 
nousuun tulevaisuudessa, mutta nämä tekijät sivuutetaan VTV:n analyysissä.  

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa perustellusti raportissaan, että julkisyhteisöjen velkasuhde 
on tarpeen vakauttaa, koska julkisen talouden hoidon ei tule perustua oletukseen pysyvästi 
matalasta korkotasosta. Tästä huolimatta VTV tuntuu pitävän hallituksen kestävyystiekartassa 
käytetyn VM:n velkaskenaarion korko-oletusta liian korkeana. VM huomauttaa, että velkaskenaario 
nojaa oletukseen korkotason säilymisestä alhaisena läpi 2020-luvun: reaalikorko on laskelmissa 
2020-luvun lopussakin edelleen negatiivinen. Tähän liittyy epävarmuutta, sillä kuten VTV toteaa 
raportissaan, vaikka korkotason oletetaan pysyvän matalana lähitulevaisuudessa, tilanteen kestoa ei 
tiedetä.  

Valtiovarainministeriö huomauttaa, että VTV:n raportin analyysiä julkisen velan kehityksestä ja siihen 
vaikuttavista tekijöistä voisi täydentää eräillä VM:n Kestävyysraportissa (VM 2020:59) käsitellyillä 
tekijöillä. Kestävyysraportin yksi päätulos on, että alhainen korkotaso ei yksin riitä kompensoimaan 
valtion ja kuntien suurten alijäämien vaikutuksia velkasuhteen kasvuun. Sama tilanne pätee myös 
lähivuosiksi ennustetulla kehityksellä. 
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Valtiovarainministeriö yhtyy VTV:n raportin toteamukseen, että kestävyystiekarttaa tulee täydentää, 
jotta siitä tulee toimiva väline velkasuhteen vakauttamiseksi. Tätä työtä tehdään parhaillaan kevään 
2021 kehysriiheen tähtäävissä valmisteluissa.  

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan kestävyystiekartassa tulisi esittää herkkyystarkasteluja eri 
velkaskenaarioista ja määritellä etukäteen toimintatavat sellaisia tilanteita varten, joissa tarvittavan 
sopeutuksen määrä muuttuu. VM toteaa, että erityisesti pitkän aikavälin tavoitteiden osalta 
sitoutumisella tietyn mittaluokan toimenpidekokonaisuuteen on etunsa verrattuna tilanteeseen, jossa 
tavoitteet muuttuvat alinomaa ennusteiden päivittyessä. Selkeät pitkän aikavälin tavoitteet luovat 
talouden toimijoille ennustettavuutta ja vähentävät epävarmuutta.  

Työllisyyttä vahvistavat toimet 

Kuten VTV:n raportissa mainitaan, hallitus tavoittelee työllisten lukumäärän ja työllisyysasteen 
nostamista. Syksyn 2020 budjettiriihen yhteydessä hallituksen työllisyystavoitetta päivitettiin siten, 
että tekee toimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä ja vahvistaa julkista taloutta. 

Valtiontalouden tarkastusviraston nostama huomio työllisyystavoitteen yhteydestä julkisen talouden 
vahvistamiseen on tärkeä. Työllisyyden kasvu on hallitusohjelmassa mainittu merkittävimmäksi 
yksittäiseksi lisätulonlähteeksi samalla kun budjettiriihen yhteydessä linjatussa kestävyystiekartassa 
työllisten lisääntymisellä on merkittävä osa julkisen talouden vahvistamisessa. Näistä syistä 
työllisyystoimia on tärkeää tarkastella myös julkisen talouden näkökulmasta. VTV:n raportin tapa 
tarkastella työllisyystavoitetta vain kestävyystiekartan osana on kuitenkin samalla suppea 
näkökulma hallituksen työllisyystavoitteiseen. Työllisyyden nostaminen on kestävyystiekarttaa 
laajempi tavoite. 

Valtiovarainministeriö muistuttaa, että hallituksen tavoite työllisten määrän kasvulle liittyvät 
työvoimatutkimuksen työllisyysmääritelmiin ja siksi toimenpiteiden työllisyysvaikutuksia tarkastellaan 
vuositasolla. Tästä syystä myös työllisyyden kasvun vaikutuksia julkiseen talouteen tulee tarkastella 
vuositasolla toisin kuin VTV:n raportin laskelmissa hyödynnetyssä tutkimuksessa tehdään. Mikro- ja 
makromenetelmillä tehdyt arviot työllisyyden muutosten vaikutuksista julkiseen talouteen eroavat 
toisistaan. VTV on raportissaan käsitellyt myös näitä eroja. Menetelmien erot eivät kuitenkaan ole 
niin suuria ja systemaattisia kuin mitä raportti antaa ymmärtää, kun molempia tarkastellaan 
yhtenevästi vuositasolla. Työllisyyden kasvun julkisen talouden vaikutus voi erota merkittävästi 
reformista ja sen yksityiskohdista riippuen. Esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiristä 
tuleva työllisyyden kasvu vahvistaa julkista taloutta merkittävästi enemmän kuin työllisyyden kasvu 
joka tulee kotihoidontuen piiristä. VTV:n raportissa nostetaan aiheellisesti esiin, että kun 
tarkastellaan hallituksen työllisyyspäätösten yhteisvaikutusta, tulee huomioida myös työllisyyttä 
heikentävät toimet.  

Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan tässä vaiheessa on vielä liian aikaista arvioida 
työllisyystoimien kokonaisvaikutuksia julkiseen talouteen. Raportissa esitetyt VTV:n laskelmat 
ovatkin potentiaalisia vaikutuksia toimista, joiden valmistelu on vielä kesken. On poikkeuksellista, 
että VTV esittää raportissaan arvioita keskeneräisten toimien potentiaalisista vaikutuksista. On syytä 
korostaa, että VTV:n raportissa esitetyt laskelmat ovat ennakkoarvioita vielä tarkentumattomien 
työllisyystoimien potentiaalisista työllisyysvaikutuksista ja niistä seuraavista potentiaalisista 
vaikutuksista julkiseen talouteen. Tästä syystä laskelmiin sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. 

Talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala 

Neuvotteleva virkamies  Samuli Pietiläinen  

Liitteet  
 

Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto        
 

Tiedoksi          
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Valtiontalouden tarkastusvirasto 

Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiot ja yritysrahoitusosaston lausunto 18.11.2020 VTV: n 
raporttiluonnokseen Finanssi-politiikan valvonnasta 2020 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriöltä lausuntoa raporttiluonnoksesta 
"Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020" (Dnro 275/56/2020). Työ- ja elinkeinoministeriön Innovaatiot 
ja yritysrahoitus -osasto toteaa raportista seuraavaa: 

Finanssipolitiikan valvonnan raporttia voidaan pitää hyvänä katsauksena hallituksen toimista. 

Innovaatiot ja yritysrahoitusosasto esittää muutamia huomioita raporttiluonnoksen Finnvera Oy:n 
toimintaa koskeviin tietoihin. 

Raportin sivulla 17 on kaavio, jossa on yhtenä pylväänä Finnveran kotimaan rahoituksen 
valtuuskorotuksen määrä 7,8 mrd. euroa (= 12 - 4,2 mrd.). Kaavion selitteessä puhutaan 
myöntövaltuudesta. Selite olisi hyvä tarkentaa esim. muotoon "Finnveran vastuiden enimmäismäärän 
korotus". Samassa kaaviossa esitetty toteumapylväs kuvaa maalis-lokakuussa 2020 myönnettyä 
rahoitusta 1,1 mrd. euroa, mikä olisi tarkoituksenmukaista täsmentää kaaviossa. 

Ministeriö toteaa lisäksi, että sivun 18 toisen kappaleen ensimmäisessä virkkeessä todetaan, että 
"Markkinaehtoisen rahoituksen hyvä saatavuus ja mahdollisuus lyhennysvapaisiin voi selittää Finnveran 
rahoituksen vähäistä kysyntää". Kaikki on tietenkin suhteellista, mutta vähäiseksi kotimaan rahoituksen 
kysyntää ei voida kokonaisuutena sanoa. Ko. kohdan tekstiä ehdotetaan muutettavaksi esim. muotoon 
"Pk- ja midcap-yritysten rahoitustarpeet kasvoivat koronapandemian myötä nopeasti maaliskuun 2020 
puolivälistä lähtien. Finnveran kotimaan rahoitusta on myönnetty tammi-lokakuussa yli 90 prosenttia 
edellisen vuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Markkinaehtoisen rahoituksen hyvä saatavuus ja 
mahdollisuus lyhennysvapaisiin on osaltaan rajannut tarvetta Finnveran myöntämälle uudelle 
rahoitukselle. " 

Sivulla 36 on kaavio takausten määrän kasvusta. Tekstissä todetaan, että valtion takuut ovat olleet 
kasvussa. Lisäksi todetaan, että erityisesti ovat kasvaneet vientitakuut. Vientitakuiden kasvu on 
viimeaikana kääntynyt negatiiviseksi. Vientitakuiden vastuukanta, myönnetyt vientitakuut ja tarjoukset, 
on laskenut vuoden 2019 lopun tilanteesta kesäkuun 2020 tilanteeseen 3,2 miljardia euroa. Ennen 
koronakriisiä on ennakoitu, että vientitakuiden kasvu taittuu vuoisina 2024-2025 ja kääntyy sen jälkeen 
laskuun. 

Postiosoite Käynti osoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 
Työ- ja elinkeinoministeriö 

PL 32 Aleksanterinkatu 4 0295 16001 09 1606 2160 
00023 Valtioneuvosto +358 295 16001 +358 9 1606 2160 www.tem .fi 



      
   
 

 

 

 

   
 

 

    

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (3) 

Tekstissä voisi todeta seuraavaa: Vientitakuiden kasvu on kuitenkin viime aikoina hidastunut ja
kääntynyt laskuun vuonna 2020. 

Ylijohtaja Ilona Lundström 

Asiantuntija Marjukka Piiparinen 
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Vastaanottajat 

Kopion saajat 
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