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Miksi finanssipolitiikan 
sääntöjä tarvitaan?
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Luottamus on tunne tai varmuus 
siitä, että johonkuhun tai johonkin 
voi luottaa, että joku tai jokin ei petä 
toiveita tai aiheuta pettymystä.
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Paluu sääntöjen piiriin

• Menokehyksen kunnioittaminen

• Muut finanssipolitiikan ankkurit

Uskottava sitoutuminen

• rakenteellisiin uudistuksiin

• velkasuhteen vakauttamiseen.

Mitä suurempaa epävarmuus, sitä tärkeämpää, että 
talouspolitiikka edistää luottamusta

Luottamus



Luottamus pitää ansaita aina uudelleen (Moody’s, kesäkuu 2021)

+ 

 Vahvat instituutiot

 Vakaa, konsensukseen perustuva poliittinen järjestelmä

 Suomen talouspolitiikan track-record (eläkereformi, v. 2016 
kilpailukykysopimus)

-

 Velkaantuneisuuden kasvu (korona, ikääntyminen)

 Finanssipolitiikan löysentyminen 

 Talouden rakenteellisten uudistusten lykkääntyminen

 Talouden kasvun hidastuminen ja haluttomuus reagoida julkisen 
talouden hoidossa kasvun hidastumisen vaikutuksiin
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Millaisia finanssipolitiikan 
sääntöjä Suomessa on? 
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Sääntökehikko nyt

• Hallitusohjelma

• Vakaus- ja kasvusopimuksen 3 % ja 60 % säännöstö

• Finanssipoliittinen lainsäädäntö (EU ja kansallinen)

• Rahoitusasematavoitteet, jotka asetetaan julkisen 
talouden suunnitelmassa (JTS)

• Valtiontalouden menokehykset 

• JTS:n kuntataloutta koskeva osio

• Valtion kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet

• Kuntatalouden menorajoite

• Kuntatalousohjelma
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Lainsäädäntöön perustuvien tavoitteiden, 

valtion menokehyksen tason ja 

muiden tavoitteiden tulisi olla 

keskenään johdonmukaisia.



Idea: mukana koko julkinen sektori

Julkisen talouden suunnitelma 

Valtiontalous Kuntatalous
Työeläkelaitosten

talous

Rahoitusasema-

tavoitteet

- Julkinen talous

- Valtiontalous

- Kuntatalous

- Työeläkelaitosten talous

- Muut sosiaaliturvarahastot

Muiden 

sosiaaliturvarahastojen

talous 

Toimet
Toimet sektorikohtaisten 

rahoitusasematavoitteiden 

saavuttamiseksi

VN:n asetus julkisen talouden suunnitelmasta (120/2014)



Miten nykyinen sääntökehikko toimii?
Mitä tulisi kehittää? 
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Käytössä oleva sääntökehikko ei kaikilta osin vastaa 
nykyisiin tarpeisiin

• Hallitusohjelman määrärahamitoitus tyypillisesti puutteellinen eikä liikkumatilaa 
myöhemmille menotarpeille varata riittävästi

• Tavoitteiston johdonmukaisuus ja yhteys julkisen talouden kestävyyteen heikko 

• Hallitusohjelmatavoitteet hallitsevia

• Finanssipoliittisen lainsäädännön mukaan asetetut tavoitteet jääneet hyvin 
vähälle huomiolle

• Yllättävät tilanteet/joustojen tarve

• Poliittinen sitoutuminen → ”onko kehyksissä järkeä”

• Kuntatalouden ohjaus haasteellista ja erityisesti numeeriset tavoitteet vaikeita

• EU-sääntöjen monimutkaisuus → komission harkinta

10



Julkisen talouden ohjausta kehitetään

• Perustavoite: 

• Luodaan Suomelle tehokas ja johdonmukainen julkisen talouden 
ohjausjärjestelmä.

• Ennen seuraavaa vaalikautta pohditaan perusteellisesti julkisen talouden 
ohjauksen mekanismeja ja kehittämistarpeita → julkinen keskustelu

• Onnistumisen edellytys on laaja poliittinen sitoutuminen.

• Virkamiestyö on alkamassa, ja valmista on vuoden 2022 kesällä.
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Pohdittavat kokonaisuudet
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Julkisen talouden ohjaus

Vero-

politiikka

Valtiontalouden 

kehys-

järjestelmän 

kehittämisen 

arviointi

Hyvinvointi-

alueiden 

ohjaus ja rooli, 

vaikutukset 

kehyksiin

Kunta-

talouden 

ohjaus 

Vastuut ja 

sitoumukset

(TyEL ja 

sotu-

rahastot)

EU-fiposääntökehikon

”päivitystyö”Finanssi-

poliittisten

tavoitteiden 

rooli, 

JTS-asetus



Pohdittavia kysymyksiä

• Finanssipoliittiset tavoitteet
• Tasapainotavoitteiden rooli, muiden tavoitteiden tarve 

• Lainsäädäntö vs. poliittinen sitoutuminen

‒ Vrt. Saksan velkajarru

• Valtiontalouden kehysjärjestelmä
• Kehykset → johdonmukainen finanssipolitiikka → kestävä julkisen talouden hoito → 

hyvinvoinnin ylläpitäminen yli sukupolvien

• Järjestelmän ymmärrettävyys, tarve yksinkertaistamiseen?

• Miten investointeja kehyksessä tulisi käsitellä

‒ Entä koulutus, infra, jne…?

• Kehysten joustavuus: korona-ajan opit

• Tuloja (verotusta) koskeva ’kehys’

• Hyvinvointialueet ja kuntatalous
• Sote/pela-vastuiden siirtyminen lähes täysin valtion rahoituksen varassa oleville hv-alueille 

tulee vaikuttamaan merkittävästi julkisen talouden ohjausmekanismeihin.
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Kiitos!
Sähköposti: sami.ylaoutinen@gov.fi

Twitter: @SYlaoutinen


