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Lausunto VTV:n selvitysluonnoksesta Sosiaalimenojen kehitysarviot
Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt valtiovarainministeriöltä lausuntoa
sosiaalimenojen kehitysarvioita koskevan selvitysluonnoksen pääasiallisesta
sisällöstä.
Huomiot selvityksestä
Julkiseen talouteen pitkällä aikavälillä vaikuttavia poliittisia päätöksiä
perusteltaessa viitataan usein valtiovarainministeriössä laadittavaan
kestävyysvajearvioon. STM:n kehittämällä SOME-mallilla laadittavat
sosiaalimenojen kehitysarviot ovat keskeinen osa kestävyysvajelaskelmia.
Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys sosiaalimenojen kehitysarvioista
antaa tärkeän panoksen SOME-mallin käytön jatkokehittämiselle ja
hyödyntämiselle poliittisessa päätöksenteossa. Selvitys myös antaa kattavan
kuvan sosiaalimenojen kehitysarvioiden laadinnan nykytilasta Suomessa.
Valtiovarainministeriö yhtyy VTV:n selvityksessä valtiovarainministeriölle
antamiin suosituksiin ja pyrkii noudattamaan niitä eli laatimaan
kestävyysvajearvioista perusteellisen ja läpinäkyvän menetelmäkuvauksen
sekä lisäämään kestävyysvajearvion säännölliseen raportointiin
herkkyysanalyysia. Valtiovarainministeriö huomauttaa, että se on kuitenkin jo
nykyisellään pyrkinyt tuomaan esille kestävyysvajelaskelmiin liittyvää
epävarmuutta ja laskelmien herkkyyttä oletuksille kestävyysvajelaskelmista
raportoidessaan. Valtiovarainministeriö on viimeksi syksyllä 2014 päivittänyt
tekemiään herkkyystarkasteluita eri oletusmuutosten vaikutuksista
kestävyysvajeeseen. Nämä herkkyystarkasteluiden tulokset on julkaistu
valtiovarainministeriön verkkosivuilla VM-akatemian esitysmateriaalin
yhteydessä.
Valtiovarainministeriö katsoo, että esimerkiksi noin kolmen vuoden välein
päivitettävät herkkyystarkastelut olisivat riittäviä, sillä herkkyystarkastelun
tulokset suhteessa peruslaskelmaan pysyvät hyvin vakaina
laskentakierroksesta toiseen. Lisäksi tuoreiden herkkyystarkasteluiden
esittäminen aina uuden kestävyysvajearvion julkaisemisen yhteydessä ei ole
mahdollista hyvin tiukan julkaisuaikataulun puitteissa.
Selvityksessä todetaan, että SOME-malli ei nykyisellään mahdollista suurten
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mallintamista sosiaalimenoihin ilman mallin jatkokehittämistä.
Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan malli ei jatkokehittämistoiveista
huolimatta sovellu tällaiseen käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi valmisteilla
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olevan sote-uudistuksen vaikutuksia on vaikea ylipäätään mallintaa. SOMEmallin avulla on mahdollista ainoastaan tehdä jotain projektioita annettuna
valmiit oletukset kustannusten muutoksista, mutta se on hyvin eri asia kuin
vaikutusarviointi.
Lopuksi valtiovarainministeriön näkökulmasta selvityksessä tulisi ilmaista
selkeämmin, että kestävyysvajelaskennassa käytettävien ikäsidonnaisten
sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 23,5 prosenttia vuonna
2014. Selvityksessä viitataan, että SOME-malli käsittää THL:n
sosiaalimenotilaston mukaiset menot, jotka olivat vuonna 2014 selvästi
suuremmat eli 31,9 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
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