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Valtion velanhallinnan kehittämistarpeita arvioivan asiantuntijatyöryhmän asettaminen 

 
Valtiovarainministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tavoitteena on 
arvioida valtion velanhallinnan kehittämistarpeita ja esittää tarpeelliseksi 
katsomansa suositukset valtiovarainministeriölle velanhallinnan edelleen 
kehittämiseksi. 
 

Toimikausi 1.9.2017- 1.9.2018 
 

Tausta Valtion tehokkaan ja toimintavarman velanhallinnan merkitys on korostu-
nut viime vuosina valtion velkatason sekä valtion epäsuorien vastuiden no-
pean kasvun seurauksena. Myös jatkuvuuden hallinnan merkitys on viime 
vuosina korostunut muun muassa lisääntyneiden kyberuhkien vuoksi. No-
peasti monimutkaistuvassa rahoitusmarkkinaympäristössä valtion rahoitus-
huollon toimintavarmuutta, resursointia ja tehokkuutta tulisi arvioida sään-
nöllisin väliajoin, jotta yllättäviin tilanteisiin voidaan varautua ja reagoida 
aina riittävällä tehokkuudella ja nopeudella.  
 
Velanhallinta käsitteenä kattaa sekä valtion budjettitalouden lainanoton, 
kassanhallinnan, että budjettitalouden velkaan ja kassavaroihin sisältyvien 
riskien hallinnan. Suomessa käytössä oleva valtion velanhallintamalli on ol-
lut pääpiirteissään nykyisenkaltainen vuodesta 2005.  
 
Eduskunnan myöntämien valtuuksien perusteella valtioneuvostolla ja val-
tiovarainministeriöllä on toimivalta toteuttaa valtion velanhallintaa. Valtio-
varainministeriö on eduskunnan valtioneuvostolle antamaan valtuutukseen 
perustuen valtuuttanut valtiokonttorin toteuttamaan valtion lainanoton 
eduskunnan valtuutuksen mukaisesti, sekä hoitamaan valtion kassaan liitty-
viä tehtäviä. Velanhallinnan ohjaus tapahtuu valtiovarainministeriössä, joka 
antaa vuosittain ohjeistuksen valtiokonttorille velanhallinnan periaatteista ja 
tavoitteista, instrumenteista, riskirajoista ja muista rajoitteista. Valtiokontto-
ri raportoi toiminnastaan valtiovarainministeriölle. Velanhallinnasta rapor-
toidaan myös valtion tilinpäätöksessä. 
 
Valtion velanhallinnan nykyinen tehtävänjako perustuu valtiovarainministe-
riön ja Valtiokonttorin asiantuntijoista koostuneen nk. VMVK-työryhmän 
vuonna 1997 antamiin suosituksiin. Lisäksi vuonna 2008 Valtiontalouden 
tarkastusvirasto (VTV) suoritti toiminnantarkastuksen valtion velanhallin-
nasta ja sen organisoinnista. Tarkastusviraston mukaan Suomen valtion ve-
lanhallinnan toimintatavat noudattavat niitä linjoja ja periaatteita, joita pide-
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tään kansainvälisesti parhaina käytäntöinä. Ottaen huomioon että VTV:n 
tarkastuksesta on kulunut jo lähes 10 vuotta ja rahoitusmarkkinoiden muu-
tos on jatkuvaa, katsotaan tärkeäksi että nyt asetettava työryhmä arvioisi 
valtion ydinkriittiseksi toiminnoksi luokiteltavan velanhallinnan kehittämis-
tarpeita uudelleen. 
 

Tavoite ja tehtävät Työryhmän tulee arvioida valtion velanhallinnan tavoitteenasettelua, val-
tiokonttorin käyttämää vertailusalkkuun perustuvaa velanhallintamallia ja 
arvioida erityisesti sen toimivuutta, läpinäkyvyyttä ja tuloksellisuutta. Li-
säksi työryhmän tulee arvioida erityisesti korkoriskien hallintaa euroalueen 
yksittäisen jäsenmaan näkökulmasta ja maksuvalmiusriskien hallintaa otta-
en huomioon valtion epäsuorien vastuiden voimakas kasvu viime vuosien 
aikana.  
 
Työryhmän tulee arvioida myös nykyisen velanhallintamallin institutionaa-
lista toimivuutta, tehtäväjakoa ja resursointia. Työryhmän tulee myös har-
kintansa mukaan arvioida velanhallinnan ohjauksen sijoittumista valtiova-
rainministeriön sisällä sekä velanhallinnan häiriönsietokykyä ja jatkuvuu-
den hallintaa.  
 
Työryhmän tulee luovuttaa toimikautensa päätteeksi arviointinsa tulokset ja 
suositukset toimenpiteiksi kirjallisesti valtiovarainministeriölle arviomuis-
tion muodossa.  
 

Organisointi Antti Suvanto  puheenjohtaja 
Risto Murto  jäsen 
Eeva Grannenfelt jäsen 
Marjaana Hohti jäsen 
Pauli Kariniemi jäsen 
 
Teppo Koivisto pysyvä asiantuntija 
Juha Savolainen pysyvä asiantuntija 
Mika Arola  pysyvä asiantuntija 
 
Jussi Lindgren  sihteeri 
 
Työryhmän voi työnsä aikana kuulla tarpeelliseksi katsomiaan tahoja. Työ-
ryhmä voi myös järjestää kuulemistilaisuuksia ja kutsua myös muita pysy-
viä tai vaihtuvia asiantuntijoita sekä asettaa työnsä tueksi alatyöryhmiä.  
 
 
 
Valtiovarainministeri  Petteri Orpo 
 
 
 
Osastopäällikkö, ylijohtaja  Pentti Pikkarainen 
 

 
 
Jakelu Asettamispäätöksessä mainitut  


	Valtion velanhallinnan kehittämistarpeita arvioivan asiantuntijatyöryhmän asettaminen

