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Miksi julkisen talouden suunnitelma? 

 Julkisen talouden vakaus ja kestävyys 
 EU tehostaa finanssipolitiikan koordinaatiota 
 Finanssipolitiikka, kuntatalous ja julkisen 

talouden rakenteet samaa kokonaisuutta 
 Selvät reunaehdot eri ministeriöiden toimille 

 
 

Julkista taloutta ryhdytään ohjaamaan 
aiempaa selvemmin kokonaisuutena 
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EU:n 
finanssipoliittiset säännöt 

 Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaava osa: julkisen 
talouden alijäämä alle 3 %, velka alle 60 % bkt:sta 

 Ennalta ehkäisevä osa: keskipitkän ajan rakenteellinen 
alijäämä enintään 1% bkt:sta 

 Finanssipoliittinen sopimus ja sen 
voimaansaattamislaki (869/2012)  
 Rakenteellinen alijäämä Suomessa enintään 0,5 % bkt:stä  
 Korjausmekanismi olennaisen poikkeaman korjaamiseksi 

 Budjettikehysdirektiivi: julkisen talouden 
kokonaissuunnittelu em. sääntöjen noudattamiseksi 
 Julkisen talouden suunnitelmaa koskeva asetus (120/2014) 
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Mukaan 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 

24.3.2014 4 



Hallitusohjelma:  
• linjataan julkisen talouden ja valtiontalouden, kuntatalouden ja sotu-sektorin 
  tavoitteet vaalikaudelle ja toimet tavoitteiden saavuttamiseksi   

Vaalikauden ensimmäinen julkisen talouden suunnitelma:  
• linjataan julkisen talouden ja alasektoreiden tavoitteet vaalikaudelle ja toimet 
tavoitteiden saavuttamiseksi 

4 vuoden  
välein  
vaalikauden  
vaihteessa 

Valtion talousarvioesitys:  
• seurataan vaalikaudeksi asetettujen tavoitteiden toteutumista 
• raportoidaan mahdolliset muutokset suhteessa keväällä hyväksyttyyn julkisen 
  talouden suunnitelmaan 

Vuosittain 
maalis- / 
huhtikuussa 
ja 
syyskuussa 

Julkisen talouden suunnitelman tarkistus: 
• tarkistetaan suunnitelma seuraavalle nelivuotiskaudelle  
• seurataan tavoitteiden toteutumista ja päätetään mahdollisista  lisätoimista 

VM:n arvio julkisen talouden 
lähtökohdista ja näkymistä 

Väistyvän hallituksen ”tekninen” julkisen 
talouden suunnitelma 

Uusi malli julkisen talouden ohjaukseen 
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Kuntatalouden ohjaus 

 Tehtävien, velvoitteiden ja rahoituksen yhteensovitus 
 Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite 

 Menojen ja tulojen tasapaino kansantalouden tilinpidon 
käsittein: kuntien ja kuntayhtymien nettovelanotto = 0 

 Toimet, joilla tavoitteeseen päästään 
 Menopaineen säätely: tehtävät ja velvoitteet, tuottavuus 
 Tulot: valtionosuudet, vero- ja maksuperusteet 
 Kunnat päättävät omasta veroprosentistaan 

 Menorajoite 
 Raja valtion toimista aiheutuvalle menojen muutokselle 
 Ministeriökohtainen 
 Vastaa sitovuudeltaan valtiontalouden menokehystä 
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Uudistuksen tavoitteet 
 Kuntatalouden kokonaisuuden hallinta 
 Rahoitusperiaate: Jos valtio määrää kunnille lisää 

tehtäviä, niiden rahoitusmahdollisuudet on turvattava 
 Kuntatalouden vakaus ja kestävyys 

 Varautuminen väestön ikääntymiseen 

 Tukee julkisen talouden kokonaisuuden hallintaa 
 Poliittinen sitoutuminen tavoitteisiin 
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