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Bilaga 1: Plan för övervakning och granskning av finanspolitiken 

Övervakning av finanspolitiken 

Det grundläggande målet för övervakningen av finanspolitiken är att säkerställa att regeringens finanspolitik främjar 
hållbarheten i de offentliga finanserna och att beredningen av finanspolitiken skapar goda förutsättningar för detta. 
Genom övervakningen säkerställs uppställningen av finanspolitiska mål samtidigt som regelefterlevnaden och målupp-
fyllelsen bedöms. Dessutom verifieras tillförlitligheten i de prognoser som utgör underlag för finanspolitiken. Ett mål är 
också att främja reglernas transparens och begriplighet. Bestämmelser om oberoende övervakning av finanspolitiken 
finns i den finanspolitiska lagen (869/2012), statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna (120/2014) 
samt i Europeiska unionens stabilitetspakt och de gemensamma principerna för dess korrigeringsmekanism (COM 
2012/342), EU:s direktiv om budgetramverk (2011/85/EU) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
472/2013.  

Övervakningsarbetet riktas i första hand in på författningsgrundade uppgifter. Den finanspolitikiska övervakningen gör 
offentliga bedömningar och ställningstaganden om uppfyllelsen av de finanspolitiska målen, regelefterlevnaden, åtgär-
dernas effekter och tillförlitligheten i finansministeriets prognoser. De huvudsakliga observationerna vid övervakningen 
rapporteras två gånger om året, på våren eller försommaren och i slutet av året. Den rapport som publiceras i slutet av 
året lämnas i form av en berättelse för behandling i riksdagen.  

Utöver de regelbundna rapporterna bereder den finanspolitiska övervakningen yttranden till riksdagen enligt vederta-
gen praxis i samband med behandlingen av planen för de offentliga finanserna och budgetpropositionen för det kom-
mande året. Dessutom deltar den finanspolitiska övervakningen i den finanspolitiska expertdebatten, till exempel ge-
nom blogginlägg och forskningspublikationer samt genom att ordna seminarier.  

Den finanspolitiska övervakningen publicerar enligt planen två särskilda rapporter 2023. Den ena rapporten behandlar 
tillförlitligheten i finansministeriets prognoser för de offentliga finanserna granskat i efterhand. Den andra rapporten 
behandlar de automatiska finanspolitiska stabilisatorernas betydelse och effektivitet i Finland. 

Under planeringsperioden 2023–2026 utvecklar den finanspolitiska övervakningen både organiseringen av sin verksam-
het och verksamhetens innehåll. I utvecklingsarbetet utnyttjas Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
OECD:s externa utvärdering som färdigställdes 2021 och dess rekommendationer. Arbetet sker i växelverkan med in-
hemska experter och vid behov låter man utföra också externa forskningsuppdrag.  

Temana för det innehållsmässiga utvecklingsarbetet är nära kopplade till utvecklingen av den finanspolitiska regleringen 
och styrningen i EU och Finland. Med beaktande av de aktuella initiativen till ändring av den finanspolitiska regelramen 
kommer utvecklingsprojektionerna för den offentliga skulden och andra uppskattningar av de offentliga finansernas 
utveckling sannolikt att vara det centrala innehållsmässiga fokusområdet för övervakningen av finanspolitiken. De fi-
nanspolitiska kopplingarna till bekämpningen av klimatförändringen kan fortsätta att återspeglas i övervakningen av 
finanspolitiken under planeringsperioden 2023–2026.  

År 2023 fortsätter den finanspolitiska övervakningen att utnyttja det alternativa sättet att beskriva konjunkturläget, dvs. 
färgdiagrammet över konjunkturläget och samlingsindikatorn som härletts från det, i den regelbundna rapporteringen. 
Arbetet med att utveckla färgdiagrammet och samlingsindikatorn fortsätter enligt behov. Indikatoruppgifterna i färgdi-
agrammet uppdateras varje månad på sidorna för den finanspolitiska övervakningen på webbplatsen VTV.fi. 

Övervakningen av finanspolitiken fortsätter med ett aktivt sakkunnigsamarbete även i internationella nätverk för obe-
roende finanspolitiska övervakare (IFI). Aktiva samarbetsnätverk är för närvarande Network of EU IFIs för EU:s finans-
politiska övervakare, EUNIFI-nätverket som leds av EU-kommissionen, Working Party of PBO and IFIs som leds av OECD 
samt Baltikums och Nordens gemensamma IFI-nätverk. Internationellt samarbete bedrivs också i viss utsträckning på 
initiativ av Europeiska centralbankssystemet och European Fiscal Board. 

År 2023 gäller fortfarande en undantagsklausul som tillåter medlemsländerna att avvika från de finanspolitiska målen i 
EU:s regelverk. Därför kommer revisionsverket att fortsätta anpassa bedömningen av efterlevnaden av stabilitets- och 
tillväxtpaktens förebyggande del till den rådande situationen. Samtidigt förbereder man sig på att undantagsklausulen 
upphör att gälla 2023 och att det reviderade EU-regelverket för finanspolitiken kan börja gälla från och med 2024. 
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Granskning av finanspolitiken 

Granskningen av finanspolitiken är en del av Statens revisionsverks lagstadgade grundläggande uppgift och i den tilläm-
pas internationella ISSAI-revisionsstandarder. Granskningen av finanspolitiken inriktas vanligtvis årligen på finanspoliti-
kens kunskapsunderlag och styrmedel.  

Föremålen och temana för granskningen och övervakningen av finanspolitiken kan vara likartade, men granskningen av 
finanspolitiken avviker till sin natur från övervakningen. Utgångspunkten är att granskningstemana är engångsteman, 
medan man inom övervakningen av finanspolitiken kontinuerligt följer upp och rapporterar om till stor del etablerade 
ämnesområden. Granskningen av finanspolitiken stödjer övervakningen av finanspolitiken så att man på basis av gransk-
ningsobservationerna kan lyfta fram sådana ämnen som senare följs upp inom ramen för övervakningen.  

Statens revisionsverk leder verksamheten i Fiscal Policy Audit-nätverket, som lyder under kontaktkommittén för externa 
revisorer inom Europeiska unionen. Granskarna av finanspolitiken deltar även i övrigt aktivt i nätverkets arbete. Målet 
är att årligen publicera 1–2 granskningar av finanspolitiken. 

År 2022 inleddes en revision av utvärderingsförfarandet i kommuner som befinner sig i en särskilt svår ekonomisk ställ-
ning. Utvärderingsresultaten publiceras i slutet av 2023. Nya teman i granskningen av finanspolitiken är: 

− Prognosmetoder för den offentliga skulden 
− Kunskapsunderlaget för klimat- och energipolitiken 

Under 2023 genomförs uppföljningar av följande revisioner: 

− Samordning av finanspolitiken och sysselsättningspolitiken 9/2020 
− Det statsfinansiella ramsystemets effektivitet – ramsystemet kan begränsa utgifterna, men även andra parallella 

finanspolitiska regler behövs 8/2021 
 

Helsingfors den 3 januari 2023 

 

 

Matti Okko  

direktör 
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