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Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Valtiovarainministeriön kannanotto vuoden 2020 tilinpäätöksestä
Valtiovarainministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen
(1243/1992) 66 i §:n mukaisen perustellun kannanottonsa Valtion taloudellisen
tutkimuskeskuksen vuoden 2020 tilinpäätöksestä.
Tilinpäätöskannanoton perustana ovat viraston tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, sekä siitä annettu valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus.
Ministeriön yleisarvio VATT:n tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta
on tyydyttävä (asteikko: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, heikko).
VATT saavutti sille tulossopimuksessa 2020 asetetut tulostavoitteet osittain. Kokonaistuottavuusindeksillä mitattuna tuottavuus oli vuonna 2019 edellistä vuotta
selvästi matalampi. Myös julkaisujen määrä väheni selvästi. Toisaalta vuosi 2020
oli VATT:n toiminnalle poikkeuksellinen vuosi koronapandemian takia. VATT kykeni sopeutumaan nopeasti muuttuneisiin olosuhteisiin ja jatkamaan keskeisten
tehtäviensä toteuttamista suhteellisen hyvin, mikä voidaan laskea onnistumiseksi.
Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomuksessa ei ollut virastolle
huomautettavaa.
1.

Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
VATT:n tuloksellisuus on kehittynyt viime vuosina positiivisesti, lukuun ottamatta
viimeisintä vuotta 2020, jolloin kokonaistuottavuus laski.
Vuosi 2020 oli kuitenkin koronapandemian takia poikkeuksellinen vuosi VATT:n
toiminnassa sekä toiminnan sisältöjen että tekemisen tapojen osalta. Tuloksellisuuden ja sen kehityksen sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumista arvioitaessa on otettava huomioon pandemian vaikutukset toimintaympäristöön ja toiminnalliset muutokset, joihin VATT:n oli pandemian takia itse ryhdyttävä, erityisesti
koska vuoden 2020 tulostavoitteet asetettiin ennen kuin koronapandemiasta oli
tietoa.
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1.1.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Virasto saavutti pääosin sille asetetut tavoitteet.
VATT:n toiminnan vaikuttavuus perustuu siihen, että taloustieteellistä tutkimusta
tehdään yhteiskunnallisesti tärkeistä kysymyksistä. Keskeisenä tavoitteena on,
että VATT:n tuottamaa tutkimustietoa ja asiantuntemusta voidaan hyödyntää talouspolitiikan suunnittelussa. Kansainvälisen arviointiryhmän arvion mukaan
VATT:n tutkimus on akateemisesti korkeatasoista ja se kohdistuu päätöksenteon
näkökulmasta merkityksellisiin ilmiöihin.
VATT:n julkaisemat tutkimukset vähenivät edellisvuodesta selvästi, mutta esimerkiksi näkyvyys mediaseurannassa säilyi melkein samalla tasolla kuin edellisvuonna. Tutkimusaiheista sosiaaliturvaa ja toimeentuloa käsittelevät teemat saivat julkista huomiota, kun vuoden aikana julkaistiin tutkimusraportit perustulosta
ja tuloeroista. Sosiaaliturvaan ja tulonjakoon liittyvien kysymysten lisäksi tutkijat
ovat osallistuneet muun muassa koulutuspolitiikkaa, ilmastopolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa ja verotusta koskevaan julkiseen keskusteluun.
Vuoden aikana VATT:n asiantuntijoita on osallistunut useisiin politiikkaa valmisteleviin ja valmistelua välillisesti tukeviin asiantuntijaryhmiin ja tutkijoita on ollut
eduskunnan kuultavana useista eri teemoista.
Yhteistyömuodoista näkyvin, johon VATT vuonna 2020 osallistui, oli Helsinki
GSE:n ja Tilastokeskuksen kanssa perustettu tilannehuone, joka perustettiin vastaamaan koronapandemian aiheuttamaan tietotarpeeseen nopeasti muuttuvassa
taloustilanteessa.
VATT:n yhteydessä toimiva riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi
kuudennen raporttinsa tammikuussa 2020. Raportissa arvioitiin hallituksen talouspolitiikan linjaa, työllisyyspolitiikkaa ja julkisen talouden kestävyyttä.

1.2.

Toiminnallinen tuloksellisuus
Virasto saavutti sille asetetut tavoitteet osittain.
Julkaisutoiminnan tuotosindeksi ja kokonaistuottavuusindeksi alenivat vuonna
2020 selvästi edellisvuoteen verrattuna. Myös asiantuntijatoiminnan määrä kokonaisuutena väheni ja VATT jäi budjettirahoitusta täydentävän rahoituksen tavoitteestaan. Toisaalta henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen yhteisiin
mittareihin perustuvat tavoitteet VATT saavutti.
Toimintaympäristössä koronapandemian seurauksena nopeasti tapahtuneiden
muutosten sekä toiminnallisten muutosten, joihin VATT:n oli pandemian takia itse
ryhdyttävä, voidaan arvioida osaltaan heikentäneen edellytyksiä saavuttaa vuoden 2020 tulostavoitteet. Esimerkiksi seminaari- ja konferenssitoiminnan pysähtyminen keväällä 2020 ja toipuminen vain joiltakin osin myöhemmin toimintavuoden
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aikana vähensivät pidettyjen esitelmien määrää. Lisäksi VATT:n tutkijat tekivät
tilannehuoneessa paljon myös sellaista työtä, jonka tuloksia ei voida suoraan allokoida VATT:n mitattavissa oleviksi tuotoksiksi.
1.2.1.

Toiminnallinen tehokkuus
Virasto jäi pääosin tavoitteistaan.
Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020 olivat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja
tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.
Toiminnan tuottavuudelle on asetettu mittareiksi julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin ja kokonaistuottavuusindeksin muutos. Julkaisutoiminnan tuotosindeksi
aleni 25,1 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Kokonaistuottavuusindeksi aleni 15,3 prosenttia vuodesta 2019. Myös asiantuntijatoiminnan määrä
kokonaisuutena väheni.
Vuonna 2020 täydentävän rahoituksen määrä väheni hieman verrattuna vuoteen
2019 ja VATT jäi toista vuotta peräkkäin täydentävän rahoituksen tavoitteesta.
Toisaalta pitkäaikaista rahoitusta tarjoavan strategisen tutkimuksen neuvoston
haussa VATT menestyi vuonna 2020 hyvin.
Tutkimuksen tukipalvelujen kehittämisen puolella laajamittainen ICT-infrastruktuurin uudistustyö saatiin päätökseen vuonna 2020.

1.2.2.

Tuotokset ja laadunhallinta
Virasto jäi pääosin tavoitteistaan. Tavoitteena oli, että julkaisujen laatupainotettu
määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa
pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Julkaisujen laatupainotettu määrä kuitenkin supistui enemmän kuin henkilötyövuodet vähenivät verrattuna edellisvuoteen. Asiantuntijatoiminnan määrä kokonaisuutena
väheni, joskin kaikilla muilla asiantuntijatoiminnan osa-alueilla paitsi määrällisesti
suurimmassa kategoriassa, esitelmissä, toiminnan määrä kasvoi edellisvuodesta.

1.2.3.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Virasto saavutti sille asetetut yhteisiin mittareihin perustuvat määrälliset tavoitteet.
Henkilötyövuosien määrä hieman väheni edellisvuodesta ja oli toimintavuoden
lopussa sopimusten perusteella 49,4 henkilötyövuotta.
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Henkilöstön työtyytyväisyys oli toimintavuonna 4,01. Työtyytyväisyys nousi 0,23
yksikköä edellisvuodesta ja ylitti sille asetetun tavoitteen 3,9. Myös johtamisindeksin lukema kohosi selvästi. Vuonna 2020 sairauspoissaolojen määrä oli 4,3 työpäivää henkilötyövuotta kohti (tavoite 5,0).

2.

Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun
kannalta sekä ministeriön kanta kehittämistarpeista
Tilinpäätös ja VATT:n muu raportointi antavat kattavan ja luotettavan kuvan viraston toiminnasta ja sen tuloksista. Viraston on jatkossa syytä varmistaa, että toimintakertomuksesta käy selvästi ilmi myös vertailu tulossopimuksessa asetettuihin tavoitteisiin.

3.

Toimenpiteet, joihin viraston on tarpeen ryhtyä tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Valtiovarainministeriö on tyytyväinen, että VATT on toteuttanut välttämättömät
ICT-uudistukset sekä onnistunut panostuksissaan henkilöstön tyytyväisyyteen ja
työhyvinvointiin.
VATT myös fokusoi tutkimustoimintansa painopisteitä tutkimusohjelmakauden
2021-2025 vaihdoksen yhteydessä, minkä seurauksena VATT:n tutkimusprofiili
palvelee aiempaa paremmin ministeriön keskeisiä tietotarpeita. Tutkimuspainopisteiden ja -teemojen sisällä tulee huolehtia siitä, että tutkimustoiminta kohdistuu
talouspolitiikan kannalta relevantteihin kysymyksiin.

4.

Valtiovarainministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriön ja VATT:n välistä yhteistyötä ja kanssakäymisen parantamiselle voidaan edelleen parantaa. Ministeriössä kartoitetaan nykyistä paremmin tutkimustietotarpeet ja välitetään ne VATT:lle nykyistä selkeämmin, jotta tutkimus ja tiedon
tarve voisivat luontevasti kohdata. VATT:n ja ministeriön välistä yhteistyön kehittämistä korosti myös kansainvälinen arviointiryhmä.
Ministeriön ja VATT:n välisten yhteistyörakenteiden kehittäminen tietotarpeista,
hankkeista ja toimeksiannoista keskustelua varten on alkanut keväällä 2021.
Työllä on yhtymäkohtia molempien organisaatioiden strategiatyöhön.
Ministeriö jatkaa vuonna 2020 valmistuneen hallinnonalan kehittämishankkeen
ehdotusten toteuttamista tulosohjauksen ja taloussuunnittelun vaikuttavuuden
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parantamiseksi ja suunnittelu-, ohjaus- ja seurantaprosessien selkeyttämiseksi.
Jatkotyössä otetaan huomioon myös valtionhallinnon tulosohjausmallin kehittäminen.
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