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Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitusta kertomusluonnoksesta lausunnot 
seuraavilta tahoilta: 

− Valtiovarainministeriö (VM) 18.11.2020 

− Valtioneuvoston kanslia (VNK) 18.11.2020 

− Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 19.11.2020 
 
Lausuntojen määräaika oli 18.11.2020. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Valtiokonttori eivät toimittaneet 
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  

VNK pitää raporttiluonnoksessa esitettyä analyysiä hyvänä ja kattavana, sekä sen pohjalta tehtyjä joh-
topäätöksiä ja suosituksia oikeanlaisina. VNK tuo esiin, että raportissa olisi ollut perusteltua kattavam-
min arvioida finanssipoliittisen elvytyksen rakennetta, sillä valtion menojen kattaminen valtion velan-
otolla tai valtionomaisuutta myymällä on perusteltua, etenkin mikäli menot ovat investointiluontoisia 
ja niillä vahvistetaan talouden tulevaa tuotantopotentiaalia. VNK:n mukaan raportissa voisi olla hyvä 
käsitellä myös EU-elvytyspaketin muodostaman finanssipoliittisen elvytyksen yhteensovittamista kan-
sallisen tason elvytykseen. VTV pitää esille nostettuja näkökulmia tärkeinä. VTV tulee toiminnassaan 
arvioimaan kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia niiden valmistuttua. 

VNK myös huomauttaa, että raportin kuvaus lisätalousarvioiden sisältämistä tukitoimista ei kata valtio-
neuvoston kanslian pääluokkaan momentille 23.10.88 (Osakehankinnat) kolmannessa lisätalousarvi-
oissa kohdennettua 700 milj. euron määrärahalisäystä, jolla mahdollistettiin Finnairin rahoitusasemaa 
vahvistavat ratkaisut. Tämä määräraha on lisätty kuvaukseen. VNK tuo lisäksi esiin, että raportissa tulisi 
täsmentää valtiontalouden tarkastusviraston arviota finanssipoliittisen elvytyksen keventämisen aika-
taulusta ja ajoituksesta. Kyseistä kohtaa on täsmennetty kertomuksessa. 

VM yhtyy VTV:n näkemykseen 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 merki-
tystä tässä tilanteessa, jossa muiden finanssipoliittisten sääntöjen on annettu joustaa äärimmilleen lain-
säädännön sallimissa rajoissa. VM myös yhtyy VTV:n näkemykseen siitä, että normaalin laajuiseen jul-
kisen talouden suunnitteluun ja tavoitteenasetteluun on syytä palata mahdollisimman pikaisesti. Val-
tiovarainministeriö on lisäksi samaa mieltä VTV:n kanssa siitä, että kehyssäännön uskottavuus kärsii 
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tilanteesta, jossa säännöstöä muutetaan kesken hallituskauden poliittisella päätöksellä ja sen ulkopuo-
lelle lisätään ennakoimattomia menoja hallituskauden aikana. 

VM pitää VTV:n tarkastelua korkotason taustasyistä yksipuolisena, ja toteaa, että korkojen nousuun tu-
levaisuudessa painetta luovat tekijät on sivuutettu ko. kohdassa. VTV:n kertomusluonnoksen johtopää-
tökset tältä osin perustuvat nimenomaisesti siihen, että tulevasta korkotasosta vallitsee suuri epävar-
muus, eikä julkisen talouden hoidon tule perustua oletukseen pysyvästi matalana pysyvästä korkota-
sosta. Lisäksi epävarmuus väestön ikääntymisen vaikutuksista korkotasoon on tuotu esiin kertomus-
luonnoksesta, ja ko. asiaa on edelleen täsmennetty lopulliseen kertomukseen.      

VM tuo lisäksi esiin kertomusluonnoksen havainnon koskien pitkän aikavälin korko-oletuksia. Tarkas-
tusvirasto korostaa, että korko-oletukset ovat hyvä esimerkki sellaisista tekijöistä, joihin voi tulla muu-
toksia lähivuosina ja siten ne saattavat muuttaa velkaskenaarioita olennaisesti, vaikka oletusten realis-
tisuutta onkin vaikea ennalta arvioida pitkälle tulevaisuuteen. Kyseistä kohtaa on tarkennettu kerto-
muksen viimeistelyssä.  

VM toteaa, että VTV:n tekemää mikrotaloudellisen tason laskelmaa lisätyöllisten vaikutuksista julkiseen 
talouteen ei ole tehty vuositasolla, toisin kuin on arvioitu toimenpiteiden työllisyysvaikutuksia. VTV on 
ottanut kommentin huomioon ja sopeuttanut laskelman sen mukaisesti. Mikrotaloudellisen tason vai-
kutuksen per lisätyöllinen lähtökohtana on nyt käytetty TPAN:in taustamuistion tuottamaa 18 000:aa 
euroa vuodessa. VTV kuitenkin muistuttaa, että vaikka ero makrotaloudellisen ja mikrotaloudellisen ta-
son välillä pienenee, ero on edelleen huomattava. Tämä tekee tavoitteen vaikeammin mitattavaksi. VTV 
kiinnittää huomion myös siihen, että mikrotaloudellisen tason laskelmissa on oletettu, että kaikki lisä-
työlliset siirtyvät pois työttömistä, kun taas makrotaloudellisen tason laskelmassa vastaava pätee vain 
70%:iin ja loput 30% siirtyy työllisiksi työvoiman ulkopuolelta.  

VM toteaa, että VTV:n raportin tapa tarkastella työllisyystavoitetta kestävyystiekartan osana on suppea, 
koska työllisyyden nostaminen on kestävyystiekarttaa laajempi tavoite. VM lausuu lisäksi, että on liian 
aikaista arvioida työllisyystoimien vaikutuksia julkiseen talouteen. VTV yhtyy näkemykseen, että esitetyt 
laskelmat ovat hyvin epävarmoja. VTV nostaakin raportissa esiin, että laskelmien tarkoitus on tunnistaa 
toimien etumerkki sekä niiden suuruusluokka karkeasti. VTV on sitä mieltä, että vaikka esitetyt laskel-
mat ovat alustavia ja epävarmoja, ne ovat kuitenkin hyödyllisiä arvioitaessa julkisen talouden vahvistu-
miselle asetetun tavoitteen tilannetta. Työllisyystavoitteen tarkastelu osana kestävyystiekarttaa on kes-
keistä, koska näin voidaan arvioida toimien etenemistä ja mittaluokkaa suhteessa julkisten talouden 
vahvistamistavoitteeseen. 

TEM:in lausunnon mukaan finanssipolitiikan valvonnan raporttia voidaan pitää hyvänä katsauksena hal-
lituksen toimista. TEM esittää täsmennyksiä Finnveran toimintaa ja vientitakuiden kehitystä koskeviin 
kohtiin kertomusluonnoksessa. Nämä ehdotukset on huomioitu kertomuksen viimeistelyssä, ja ko. koh-
tia on tarkennettu.    

 Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset 

Valtiovarainministeriön esittämiä teknisluonteisia huomioita on huomioitu kertomuksen viimeistelyssä.  

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