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Ministeriöt ja virastot

TULOSTAVOITTEIDEN JA RESURSSIEN KOHDENTAMISEN LÄPIKÄYNTI
KORONAEPIDEMIAN JOHDOSTA
Talousennuste
Koronavirusepidemia ja toimet sen leviämisen estämiseksi ovat häirinneet
vakavasti ihmisten, yritysten ja hallinnon toimintaa ja heikentäneet merkittävästi ennusteita talouskehityksestä. Valtiovarainministeriön arvio on tällä
hetkellä, että talous supistuu 5,5 % tänä vuonna, kun kysyntä vientimarkkinoilla vähenee merkittävästi ja viruksen leviämistä estävät rajoitustoimet
rajoittavat liikkumista ja liiketoimintaa. Vaikutukset julkiseen talouteen ovat
merkittävät. VM:n ennusteen ns. perusuran mukaisesti julkisen talouden
alijäämä kasvaa 16,6 mrd. euroon tänä vuonna. Tuotannon, työllisyyden ja
kulutuksen lasku leikkaa verotuloja ja kasvattaa etuusmenoja. Lisäksi toimet epidemian vaikutusten lieventämiseksi maksavat useita miljardeja julkiselle taloudelle. Alijäämien myötä julkisen talouden velka kasvaa lähes
10 prosenttiyksiköllä 69 prosenttiin suhteessa BKT:hen tänä vuonna. Ennusteen mukaan vuonna 2024 velkasuhde olisi jo lähes 80 %.1
Vaikutukset tulosohjaukseen ja virastojen johtamiseen
Koronavirusepidemiasta johtuva poikkeustilanne vaikuttaa myös ministeriöiden ja virastojen väliseen tulosohjaukseen sekä virastojen sisäiseen johtamiseen. Epidemia voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia viraston tehtävien
hoitoon ja sen toimintaympäristöön sekä tehtävien priorisointiin ja resurssien kohdentamiseen. Vaikutukset julkiseen talouteen ovat edellä esitetyn
mukaisesti merkittäviä.
Haastavasta tilanteesta johtuen ministeriöitä, virastoja ja laitoksia pyydetään yhdessä käymään läpi jo sovitut tulostavoitteet sekä sopimaan tarvittavista muutoksista tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja resursseihin. Tämä koskee myös henkilökohtaisia tulostavoitteita. Kokonaisuutta tulee arvioida erityisesti vuosien 2020 ja 2021 osalta. Osana tulosohjausta sovittavat painopisteiden muutokset tai muutokset resurssien käyttöön tulee viedä myös
osaksi virastojen normaalia johtamista. Tulosohjauksen osalta tarvittavat
toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä ministeriöiden, virastojen ja laitosten kesken hallinnollisesti kevyellä ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
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Valtiovarainministeriö laatii vuoden 2021 alussa yhteenvedon koronaviruksen huomioimisesta tulosohjauksessa vuonna 2020. Erityisesti tullaan kartoittamaan tulosohjauksen puitteissa toteutettuja muutoksia tavoitteissa ja
resursseissa.
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