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Johdatus julkisen talousjohtamisen näkökulmaan  

Miten yhteiskunta pystyy sovittamaan rajalliset taloudelliset ja inhimilliset voimavarat kansalais-

ten muuttuviin, joskus rajattomiltakin näyttäviin tarpeisiin? Miksi joitakin palveluja ja prosesseja 

yhteiskunnassa ohjataan markkinamekanismin avulla, joitakin toisia poliittisen järjestelmän 

avulla? Millaista informaatiota tarvitaan tuottamaan käsitys siitä, mihin veronmaksajilta kerät-

tyä rahoitusta on käytetty? Miten yhdistää liikeyritysten toiminnan taloudellinen logiikka julki-

sen palvelutuotannon logiikkaan? Edellä mainitut kysymykset heijastavat taloudellisen näkökul-

man merkitystä julkisen hallinnon toiminnassa. Eri ajanhetkinä, erilaisissa julkisen hallinnon ym-

päristöissä niin Suomessa kuin kansainvälisesti on ratkaistava rajallisten voimavarojen tehok-

kaan hallinnan ongelmia. Ellei näitä kyetä ratkaisemaan, vaarantuvat kansalaisille tarjottavat 

palvelut. 

Taloudellisen näkökulman tärkeys on myös merkittävästi korostunut viimeisten vuosikymmen-

ten aikana. Julkishallinnon järjestelmien kehitys on edennyt vaiheeseen, jossa uusien resurssien 

kohdentaminen julkiseen toimintaan on tullut aiempaa vaikeammaksi. 1980-luvulta alkanut jul-

kisen hallinnon kehittämissuuntaus on pyrkinyt systemaattisesti uudistamaan taloudellisten voi-

mavarojen hallintaa, budjetointia sekä laskenta- ja arviointi-informaation tuottamista. Toisaalta 

julkisen hallinnon muuttuminen on hämärtänyt monella tavalla ”julkisen” ja ”yksityisen” sekto-
rin välisiä suhteita. Tämän vuoksi modernin julkisen hallinnon asiantuntijan on ymmärrettävä 

myös taloudellista logiikkaa, jossa on piirteitä niin liiketaloudellisesta ajattelusta kuin julkista-

loudellisesta ajattelumallista. Monia aiemmin julkisen hallinnon organisaatioissa toteutettuja 

tehtäviä harjoitetaan yrityksissä, järjestöissä ja muissa julkisen ja yksityisen sektorin rajapintaan 

rakentuneissa organisaatioympäristöissä. Tämä on julkisen hallinnon talousosaajalle myös mer-

kittävä mahdollisuus. (Johanson & Vakkuri 2017.) 

Julkisen talousjohtamisen osaaminen ja osaamisen työvälineet 

Miten sitten voidaan ymmärtää taloudellista näkökulmaa julkishallinnon organisaatioiden ja jär-

jestelmien toiminnassa? Tarkastellaan seuraavaksi julkisen talousjohtamisen keskeisiä sisältöjä 

kolmesta näkökulmasta: talouskäsitteitä ja –periaatteita koskevana ymmärryksenä, taloutta 

koskevan informaation tuottamisena ja tulkintana sekä julkisen poliittis-hallinnollisen kontekstin 

jäsentämisenä (ks. kuvio 1; Vakkuri 2009).  



49    Vakkuri, Oulasvirta, Johanson, Meklin, Sinervo, Rajala & Rönkkö 

 

Kuvio 1. Julkisen talousjohtamisen osa-alueet 

1)Talouskäsitteet ja –periaatteet. Taloudellisen näkökulman ymmärtäminen julkisen hallinnon 

toiminnassa edellyttää käsitteellistä ymmärrystä. Kuvataan seuraavaksi kahta keskeistä periaa-

tetta, joista ensimmäinen liittyy julkisten organisaatioiden taloudelliseen luonteeseen, toinen 

julkisen hallinnon toimintatapojen tehokkuuden tarkasteluun. Taloudelliselta luonteeltaan jul-

kishallinnon organisaatiot ovat toimeksiantotalouden toimijoita, kun vastaavasti yritykset kuva-

taan ansaintataloudellisina toimijoina. Kummatkin tuottavat erilaisia tuotoksia, yritykset tava-

roita ja palveluja, esimerkiksi kunnat pääasiassa palveluja. Toiminnan lähtökohdat ovat erilaiset. 

Yksinkertaistaen voidaan todeta, että esimerkiksi kunta hoitaa tehtäviä kuntalaisten toimeksi-

annosta. Kuntalaisten toimeksianto välittyy käytännössä poliittisen prosessin ja lainsäädännön 

kautta. Kunnat eivät tavoittele voittoa, vaan kokoavat varoja vain niin paljon kuin sen tehtävien 

hoito, eli kuntalaisten toimeksiannot, edellyttävät. Ansaintataloudellisten yritysten tarkoituk-

sena on tuottaa voittoa, minkä vuoksi yritykset toimivat vain sellaisilla toimialoilla, joissa niillä 

on mahdollisuudet voiton tuottamiseen.  

2) Julkisen hallinnon talous on myös informaatiota ja mittareita. Julkishallinnon talouden infor-

maatio voi koskea laajasti ymmärrettynä sekä raha- että reaaliprosessia. Laskentatoimen kielellä 

kyse voi olla niin tilinpäätös- ja muusta rahoittajan laskentatoimen informaatiosta kuin julkisor-

ganisaation toiminnan reaaliprosessia, palvelutuotannon ja palvelujen järjestämisen prosesseja 

koskevasta tiedosta. Informaatiota tuotetaan erilaisten laskentatoimen ja arvioinnin järjestel-

mien avulla, joista osa on sidoksissa informaation tuottamista koskevaan lainsäädäntöön ja oh-

jeistoihin, osa yleisempään tapauskohtaiseen informaation tuottamisen tapaan.  

Talousinformaatio on eräänlainen väliin tuleva muuttuja taloudellisten periaatteiden sovittami-

sessa julkishallinnon tarpeisiin. ”Tehokkuuden parantaminen”, ”talouden tasapainottaminen” 

tai ”kestävyysvajeongelman ratkaiseminen” ovat vailla konkreettista sisältöä, ellei organisaa-
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tioissa ole näitä koskevia informaation tuottamisen järjestelmiä. Tämän vuoksi julkisen talous-

johtamisen osaaminen edellyttää ymmärrystä esimerkiksi julkisorganisaatioiden tilinpäätöksistä 

sekä erilaisista tuloksellisuuden arvioinnin mittareista. Näiden avulla luodaan käsitystä siitä, mi-

ten veronmaksajilta kerättyjä taloudellisia resursseja on käytetty. Ovatko tulot ja menot tasa-

painossa? Miten taloudellista palvelutuotanto on? Tuottaako julkinen hallinto tavoiteltuja vai-

kutuksia kansalaisille ja asukkaille?  

3) Kolmas osa-alue on yleisten taloudellisten periaatteiden ja näitä periaatteita konkretisoivan 

informaation sovittaminen julkisen palvelutuotannon ympäristöihin. On siis ymmärrettävä julki-

sen toiminnan poliittis-hallinnollista kontekstia. Yleisen tason periaatteiden hallinta tai lasken-

tainformaation osaaminen ei riitä, vaan periaatteita täytyy kyetä yhdistämään erilaisiin julkishal-

linnon ympäristöihin, esimerkiksi vanhustenhuoltoon, päivähoitoon ja terveydenhuoltoon. 

Tämä on alueen kansainvälisen tutkimusperinteen valossa keskeinen kehittämisen alue (Hodges 

2012). 

Julkinen talousjohtaminen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa 

Julkisen talousjohtamisen profiili on osa johtamiskorkeakoulun hallintotieteiden tutkinto-ohjel-

maa, jonka tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia talousosaajia uudistuvan julkisen hallinnon tar-

peisiin. Julkisen talousjohtamisen osaajien tulee ymmärtää edellä kuvatun mukaisesti keskeisiä 

talousperiaatteita ja –käsitteitä, talousinformaation tuottamista ja tulkintaa sekä moninaisia jul-

kisen hallinnon ympäristöjä, joissa periaatteita ja informaatiota sovelletaan. Tämä tarkoittaa esi-

merkiksi kuntien ja valtiontalouden perusprosesseja sekä kykyä yhdistää uudenlaisia rahoituk-

sen, arvioinnin, tulosmittaamisen ja strategisen johtamisen malleja julkisen toiminnan erilaisiin 

ympäristöihin. Tätä osaamista tarvitsevat niin talousjohtajat kuin taloudellisesti ajattelevat yleis-

johtajat ja asiantuntijat julkisen hallinnon organisaatioissa, julkisen hallinnon kanssa yhteis-

työssä toimivissa yrityksissä ja järjestöissä sekä muissa julkisen ja yksityisen sektorin rajapintaan 

asemoituvissa organisaatioissa. 

 

Kunta hyvinvointipalvelujen järjestäjänä  

Kunnat ovat itsenäisiä talousyksiköitä, jotka vastaavat merkittävästä osasta julkisia palveluja.  

Kunnat vaikuttavat monin tavoin alueensa taloudelliseen toimintaan ja kehitykseen. Ne ovat, 

paitsi peruspalveluista vastaavia yksiköitä, myös elinkeinopoliittisia toimijoita sekä yhteistyöver-

kostojen rakentajia ja alueellisen osaamisen varmistajia. Kuntien taloudella on suuri paikallinen 

ja kansantaloudellinen merkitys. Oikeiden taloudellisten kysymysten asettaminen ja suhteutta-

minen muuhun toimintaan luo perustan koko kunnan toiminnan ymmärtämiselle. Ei riitä, että 

tuntee hyvin lainsäädännön, päätöksentekojärjestelmän toimintaperiaatteet tai yhdyskuntara-

kentamisen problematiikan. Täytyy tuntea kuntatalouden systematiikka: tunnistaa kunnan ko-

konaistaloudellisen kehityksen edellytykset, nähdä talouspoliittisten ratkaisujen vaikutukset 

kuntalaisten arkielämään sekä osata tulkita ja hyödyntää talousinformaatiota sen eri muodoissa. 
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On myös hyvä ymmärtää, että kuntakenttä muuttuu alati. Tällä hetkellä todennäköisesti toteu-

tuva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus esimerkiksi muokkaa kuntien tehtäviä ja tuottaa uu-

denlaisia talouden hallinnan ongelmia ja kysymyksiä. 

Kunta paikallistaloutena 

Kuntien toimintaa ohjaavat periaatteet ovat sidoksissa koko julkisen sektorin toiminnan lähtö-

kohtiin. Varsin vakiintuneen, Richard Musgraven esittämän luokittelun mukaan julkisen sektorin 

kolme päätehtävää ovat talouden vakaasta kehityksestä huolehtiminen (stabilisaatio- eli vakaut-

tamistehtävä), investointi, tuotanto- ja kulutuspäätösten ohjaaminen (allokaatio- eli voimavaro-

jen ohjaamistehtävä) sekä hyvinvoinnin jakaantumisesta huolehtiminen (distribuutiotehtävä) 

(Laakso & Loikkanen 2004, 388). Musgraven ajatuksiin perustuu myös fiskaalisen federalismin 

periaatteet, joista voidaan johtaa julkisten toimijatasojen (keskus-, väliporras- ja paikallistason) 

keskinäinen työjako ja siten myös kunnan rooli paikallistalouden toimijana. 

Fiskaalisen federalismin mukaan keskeiset julkisen sektorin tehtävät tulee jakaa hallinnon eri 

tasoilla toimivien kesken niin, että vakauttamis- ja tulonjakopolitiikka tulisi olla keskitettyä. Tästä 

johtuen niiden hoitaminen ei edellytä paikallisia hallintoyksikköjä. Sen sijaan fiskaalisen federa-

lismin periaatteiden mukaan suuri osa allokaatiotehtävistä edellyttää päätöksenteon siirtoa kun-

nille tai aluetasolle. Saman paikallisuuden periaatteen tulee koskea myös toiminnan rahoitusta. 

Tämä perustuu muun muassa siihen, että paikalliset toimijat ja päättäjät tuntevat parhaiten pai-

kalliset tarpeet, heillä on yhteys asukkaisiin ja siten edellytykset allokaatiotehtävän hoitamiseen. 

Governance-näkökulma kunnan talouteen 

Englannin kielessä on vakiintunut governancen käsite. Suomenkielisenä vastineena puhutaan 

”hallinnasta”. Useimmiten kuitenkin käytetään englanninkielistä termiä, ja jotkut ovat sitä 
mieltä, että osuvaa käännöstä ei ole. Governance tarkoittaa pyrkimystä ymmärtää monipuoli-

sesti yhteiskuntien toimintaa ympäristössä, joka on entistä kansainvälisempi ja jossa valtioiden, 

yritysten ja muiden toimijoiden keskinäiset riippuvuudet kasvavat. Uudistuva hallinnan järjes-

telmä synnyttää ajattelun mukaan uudentyyppistä monenkeskisyyttä, aiemmasta poikkeavia yh-

teistyösuhteita, liittoutumia ja verkostoja.  

Governance-käsitteen yleispätevä määrittely on vaikeaa, mikä johtuu paljolti siitä, että käsitettä 

käytetään erilaisissa merkityksissä useilla tieteen ja tutkimuksen alueilla, kuten politiikan, hallin-

non, talouden, laskennan ja organisaatioiden tutkimuksessa. Tutkimusperinteestä riippuen kä-

sitteen määrittelyssä painottuvat esimerkiksi markkinatalousyhteiskuntien sääntelyn ja moder-

nisaation kysymykset (mm. good governance -mallit), tavat organisoida ja ohjata yhteiskunnan 

ja sen instituutioiden toimintaa (instituutiotaloustieteen perinne ja transaktiokustannusteoria) 

sekä verkosto- ja itseohjautuvuuden periaatteisiin pohjautuva hallinnan mekanismi (yhteiskun-

nan hallinta ilman hallituksia -ajattelutapa) (vrt. esim. Peters 2002; Williamson 2000).  

Kunnan taloudessa on kaksi puolta 

Talous samaistetaan usein rahaan ja sen liikkeisiin. Perusolemukseltaan talous on kuitenkin huo-

mattavasti laajempi ja moninaisempi asia. Taloudellisessa toiminnassa on kaksi toisiinsa tiiviisti 
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kytkeytyvää osaa: reaali- ja rahatalous. Reaalitalous muodostuu tuotantoprosessista, johon si-

sältyy tuotannontekijöiden hankkiminen, suoritteiden (hyödykkeiden) tuottaminen sekä niiden 

luovuttaminen kuntalaisten käyttöön. Reaali- ja rahatalous esitetään usein prosessina, minkä 

vuoksi puhutaan reaali- ja rahaprosessista. Monissa teoksissa näitä kutsutaan myös toiminta- ja 

talousprosessiksi. Kunnissa reaaliprosessi on konkreettista palvelujen tuottamista. Se näkyy 

muun muassa kirjastojen lainaustoimintana, lasten päivähoitona, vanhusten hoitona ja viheralu-

eiden kunnossapitona. (Ks. Meklin 2002, 17–35.) 

Taloudellisen toiminnan lähtökohtana ovat ihmisten tarpeet, joilla on keskeinen osa talousteo-

reettisessa ajattelussa. Tarpeilla selitetään monia kulutukseen ja tuotantoon liittyviä asioita. 

Toisten tarpeiden tyydyttäminen on välttämätöntä, kuten ravinnon, unen ja lämmön tarpeen. 

Toiset taas eivät ole aina tai joka tilanteessa kaikille ihmisille yhtä tärkeitä. Tarpeiden tärkeyteen 

vaikuttavat ihmisten erilaiset arvot. Kuntien tehtävänä on turvata hyvin oleellinen osa ihmisten 

tarpeiden tyydyttämisestä. Tämä tapahtuu tuottamalla erityisesti hyvinvointipalveluja tervey-

denhuollossa, sosiaalihuollossa ja opetuksessa. Nämä palvelut edellyttävät monentyyppisiä tuo-

tannontekijöitä, kuten toimitiloja, välineistöä ja ennen kaikkea työn tekijöitä eli henkilöstöä. 

Kuntien reaaliprosessi on hyvin työvaltainen. Monet palvelut ovat ainutkertaisia ja edellyttävät 

ihmisten välistä vuorovaikutusta. Palvelut tuotetaan asiakkaan ollessa paikalla. Esimerkkinä 

tästä on vaikkapa neuvolakäynti. Kuntien monentyyppiset palvelut edellyttävät korkeaa amma-

tillista osaamista. Heistä monet ovat akateemisesti koulutettuja. He toimivat johtotehtävissä ja 

monissa asiantuntemusta edellyttävissä erikoisammateissa, controllereina, tietojärjestelmäasi-

antuntijoina tai koordinoimassa kuntien välistä yhteistyötä.  

Henkilöstövoimavarojen johtamisesta on tullut kuntien strateginen kysymys. Kunnissa ei enää 

kiinnitetä huomiota vain siihen, että asiat sujuvat (asioiden johtaminen), vaan oleelliseksi on 

noussut se, mihin asioihin keskitytään, minkä laatuisia palvelut ovat, kuinka ne nivoutuvat yh-

teen kunnan strategioiden kanssa sekä – ennen kaikkea – miten henkilöstö voi (henkilöstön joh-

taminen). Henkilöstön hyvinvointi ja jatkuva kehittäminen muodostavat perustan organisatori-

selle kompetenssille. Tuloksellisuus kunnan toiminnassa edellyttää paitsi hyvää johtamista myös 

ammatillisesti pätevän ja yhteistyökykyisen henkilöstön.  

Reaali- ja rahatalous ovat yhteydessä toisiinsa. Talousasiantuntijan on erittäin tärkeä ymmärtää, 

millainen tämä suhde on: Mitä tapahtuu reaalitaloudessa, kun rahaa lisätään tai vähennetään? 

Paranevatko palvelut, kun rahaa lisätään, ja vähenevätkö tai huononevatko palvelut, kun rahaa 

vähennetään? Vastaukset riippuvat muun muassa siitä, millainen on kunnan toimintayksikön, 

esimerkiksi koulun, tuotannontekijärakenne. Osa tuotannontekijöistä on luonteeltaan kiinteitä, 

toiminnan laajuudesta riippumattomia, osa on muuttuvia, toiminnan laajuudesta riippuvaisia. 

Kun toimintaa laajennetaan hieman, kiinteät kustannukset säilyvät entisellään. Muuttuvat kus-

tannukset sen sijaan lisääntyvät toiminnan laajetessa ja vähenevät toiminnan supistuessa. 

Kuntien tulorakenne  

Kuntien tulot muodostuvat ensisijaisesti verotuksella kerättävistä varoista: verotuloista ja valti-

onosuuksista, yhteensä noin 70 prosenttia (v. 2016). Kunnilla on myös toimintatuloja, jotka 
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koostuvat myynti- ja maksutuloista. Kunnat ovat lisänneet toimintatulojaan laajentamalla mak-

sujen valikoimaa ja perintää sekä korottamalla palvelujen käyttömaksuja. Toimintatuottojen 

suhteellinen osuus kuntien tuloista on kasvanut ja on nykyisin keskimäärin noin 21 prosenttia. 

Vaihtelu kuntien välillä on kuitenkin suuri. Lainanotto on noin 6 prosentin luokkaa, ja muita tu-

loja kertyy noin 3 prosenttia. Edellä mainittujen tuloryhmien sisällä tapahtuu jatkuvasti muutok-

sia. 

Kuntien menorakenne 

Kuntien menojen kasvun hillitseminen on ollut keskeinen aihe, kun on keskusteltu hallinnollisten 

rakenteiden uudistamisesta ja tuloksellisuuden parantamisesta. Kasvavat laatuvaatimukset ja li-

sääntynyt palvelutarve, jotka ilmenevät erityisesti työvoimavaltaisessa sosiaali- ja terveystoi-

messa, kiinnittävät huomion voimavarojen kohdentamiseen. Paineet menojen kasvattamiseen 

ovat suuret. Kyse on paitsi rahasta myös henkilöstön saatavuudesta. Tällä hetkellä hallinnonala-

kohtainen tarkastelu osoittaa, että kunta-alan menoista sosiaali- ja terveyshuolto muodostaa 

noin 48 prosenttia ja opetus- ja kulttuuritoimi noin 32 prosenttia. Muihin tehtäviin toimintame-

noista ja investoinneista kohdennetaan 14 prosenttia. Rahoitus- ja muiden menojen suhteelli-

nen osuus on 6 prosenttia kokonaismenoista. Menolajittainen tarkastelu puolestaan osoittaa 

kunta-alan työvoimavaltaisuuden, sillä henkilöstön palkat sekä sosiaalivakuutus- ja eläkemaksut 

yhteensä muodostavat noin puolet kuntien menoista. Laajenevan ostopalvelutoiminnan menot 

ovat lähes kolmannes (29 prosenttia), avustukset 6 prosenttia ja lainanhoito 5 prosenttia koko-

naismenoista. Muiden menojen osuudeksi jää näin pari prosenttia. (Valtiovarainministeriön kun-

tatalousohjelma/Kuntaliitto 2017.)  

Kunnan toiminnan tuloksellisuus: Rajalliset resurssit ja rajattomat tarpeet 

Taloustieteessä ollaan melko yksimielisiä siitä, että talouden perusongelma on niukkuus: tar-

peita on aina enemmän kuin keinoja niiden tyydyttämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia 

tarpeita ei pystytä koskaan tyydyttämään. Voimavarat onkin pyrittävä käyttämään tehokkaasti 

eli siten, että tuloksena on mahdollisimman suuri tarpeentyydytys ja sen seurauksena korkea 

hyvinvointi. (Ks. esim. Kamarck 1983.) Taloudessa pitäisi pyrkiä maksimoimaan hyvinvointi käy-

tettävissä olevilla resursseilla. Kansainvälisesti julkistaloudessa sama ilmaistaan sanomalla, että 

toiminnassa pyritään saamaan paras vastike verovaroille (value for money, VFM). (Virtanen & 

Vakkuri 2016) 

Jotta niukoilla voimavaroilla saataisiin aikaan mahdollisimman paljon hyvinvointia, on tehtävä 

valintoja. Ensiksikin on tehtävä päätös voimavarojen kohdentamisesta (allokointi), tavoitteena 

on kohdentaa ne sellaisille toimialoille (esim. liikenne, sosiaali- ja terveystoimi), joissa ne tuot-

tavat mahdollisimman suuren hyödyn. Toiseksi, jokaisen toimintayksikön on pyrittävä saamaan 

aikaan mahdollisimman paljon hyvinvointia saamillaan voimavaroilla, eli niiden on toimittava 

tuloksellisesti. Tuloksellisuus edellyttää, että toimintayksiköiden on tuotettava suoritteensa 

mahdollisimman taloudellisesti (kustannukset/suoritteet), tuottavasti (suoritteet/tuotannonte-

kijät) ja vaikuttavasti (suoritteet saavat aikaan toivottuja vaikutuksia). Kohdentamispäätöksissä 

raha kohdennetaan sinne, missä sen käytöllä arvioidaan saatavan mahdollisimman suuri hyöty. 
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Tuloksellisuutta arvioitaessa rahamittojen avulla selvitetään toimenpiteiden taloudellisuutta ja 

osaksi myös vaikuttavuutta.  

  

Valtion talouden strateginen ohjaus ja hallinta  

Suomen valtionhallinnon kokonaisuus 

Eduskunta kansanedustajineen saa mandaattinsa eli valtuutuksensa kansalaisten yleisen ja yh-

täläisen äänioikeuden perusteella yleisillä, vapailla ja salaisilla vaaleilla. Maassamme kuten 

useimmissa muissa kansanvaltaisissa maissa vapaan mandaatin periaatteen mukaan valittua 

kansanedustajaa sitovat vain laki ja hänen omatuntonsa. Jonkinasteinen puoluekuri vallitsee, 

mutta oloissamme se ei kata moraalisen harkinnan alaan jätettyjä asioita eikä ole muutenkaan 

ehdoton. Järjestelmämme tehokkuustekijöihin kuuluu myös monipuoluejärjestelmämme vaa-

tima keskenään ristiriitaisten intressien sovittelu. Suomen ’ydinvaltion’ hallintainstituutioita 
luonnehtivat seuraavat seikat: 

1. Maamme perustuslain mukaan valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut 

eduskunta. Se on maamme ylin valtionelin, kansanedustuslaitos eli parlamentti. Eduskunnalla on 

kolme päätehtävää: se on keskeisin lainsäätäjä, keskeisin valtiontaloudesta päättävä elin ja huo-

mattavan valvontavallan käyttäjä.  

2. Suomen hallituksesta käytetään rajatussa mielessä nimeä valtioneuvosto. Laajempi ’valtioneuvos-
ton’ määrittely käsittää hallituksen lisäksi valtioneuvoston ministeriöt. Perustuslaissa säädetyn oh-

jaus- ja valvontaperiaatteen, parlamentarismin periaatteen, nojalla hallitus on eduskunnalle poliit-

tisesti vastuunalainen ja sille tilivelvollinen. Hallitus on asemassaan pysyäkseen riippuvainen edus-

kunnan sille ilmaisemasta poliittisesta luottamuksesta.  

3. Parlamentarismin ohella perustuslain kannalta vallanjakoisen maastamme tekee edelleen se, että 

suoralla, joskin – ellei kukaan ehdokkaista saa ehdotonta enemmistöä 1. vaalikierroksella – kaksi-

vaiheisella kansanvaalilla kansa valitsee edustajakseen myös tasavallan presidentin. Valtioneu-

vosto laajassa mielessä käsittää paitsi maan hallituksen, myös ministeriöt, joista kukin on ministe-

rin johtama päällikkövirasto. Yksittäisillä ministereillä saattaa olla tehtäviä kahdessa tai useam-

massa ministeriössä. Keskeisimmät toimintapoliittiset ratkaisut toteutuvat siten, että hallitus tekee 

ne valtioneuvoston yleisistunnossa, minkä lisäksi kullakin ministerillä on valtaoikeuksia ministeri-

önsä johdossa. Tosiasiallista, huomattavaa valtaa on myös ministeriöiden virkamiehistöllä. 

4. Ministeriöiden hallinnonaloissa sijaitsee valtakunnallisia, alueellisia tai paikallisia virastoja, laitok-

sia, liikelaitoksia ja muita yksiköitä. Aluekehitysviranomaisina toimivat nykyisin niin kansallisesti 

kuin EU-mielessä välilliseen kunnalliseen itsehallintoon perustuvat maakuntien liitot. Yksi 

maamme maakunnista, Ahvenanmaa, on maamme itsenäistymisestä alkaen ollut autonominen 

omaten seuraavat tunnusmerkit: oma edustuslaitos, omaa lainsäädäntöä, väestön erityisesti tur-

vattu omistusoikeus maahan sekä omia valtiollista vastaavia tunnuksia. 

Eduskunnalla on ylin päätösvalta valtion taloudesta. Vuonna 2000 voimaan tulleessa Suomen 

perustuslaissa lasketaan muun ohella valtiontalouden perusta seuraavasti (Suomen perustuslaki 

11.6.1999/731, 2.1, 3.1 ja 81.1 §:t, kursivoinnit lisätty): 

”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.… Lainsää-
däntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta… Valtion verosta säädetään lailla, 
joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oi-

keusturvasta.” 
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Eduskunta ei ole yksinomaan maan hallitukselta tulevan tiedon varassa, vaan eduskunta valmis-

telee päätöksiään valiokunnissa, joista kuhunkin kuuluu säädetty määrä kansanedustajia sa-

moissa määräsuhteissa kuin puolueilla on kansanedustajia. Eduskunnalla on valiokuntiensa jou-

kossa valtiovarainvaliokunta. Se käsittelee valmistavasti (1) eduskunnan täysistunnossa tehtäviä 

päätöksiä varten kysymykset valtiontalouden koon kehyksistä, (2) hallituksen talousarvioesityk-

set ja lisätalousarvioesitykset sekä (3) verolakiesitykset ja esitykset valtion lainanotosta, joka 

vaatii toteutuakseen eduskunnan valtuutuksen hallitukselle. 

Eduskunnan valtiontalouden valvontatehtäviä toteuttaa vuonna 2007 perustettu tarkastusva-

liokunta apunaan olevine suppeine virkamiehistöineen. Tehtävinään valiokunta: 

1. käsittelee eduskunnalle annettavat valtioneuvoston antaman valtion tilinpäätöskertomuksen, 

2. käsittelee eduskunnan alaisen valtiontalouden tarkastusviraston, VTV:n, kertomuksen toiminnas-

taan, 

3. käsittelee eduskunnan omien, siis eduskunnan omaa taloutta varten asetettujen, tilintarkastajien 

tilintarkastuskertomuksen, 

4. valmistelee muut tehtäväpiiriinsä kuuluvat valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat.  

Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuu-

luva asia. Valiokunta voi esittää tuollaisestakin asiasta mietinnön eduskunnan täysistunnolle.  

Perustuslaissa säädetyn nojalla tuli 1.1.2001 voimaan säännös, joka siirsi VTV:n valtionvarainmi-

nisteriön eli yhden tarkastuskohteensa hallinnonalalta eduskunnan yhteyteen. Perustuslain 90.1 

§:n mukaan ”valtion taloudenhoidon ja valtion talousarvion noudattamisen tarkastamista var-
ten eduskunnan yhteydessä on riippumaton valtiontalouden tarkastusvirasto.” Tarkastusvirasto 

toteuttaa tarkastustehtävänsä tekemällä tilintarkastusta, laillisuustarkastusta ja tuloksellisuus-

tarkastusta sekä valtion finanssipolitiikan tarkastusta. Tuloksellisuustarkastus ja tilintarkastus 

tekevät yhteistyönä ohjausjärjestelmätarkastuksia. Tarkastus kohdistuu paitsi valtion omaan 

budjettitalouteen myös valtioenemmistöisiin valtionyhtiöihin, valtionapuja ja EU-varoja saaviin 

yhteisöihin. Riippumattomalla tarkastustyöllään virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään 

eduskunnan päättämällä tavalla ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla. Valtion-

talouden tarkastusvirasto valvoo myös vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee 

puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja.  

Maamme valtiosääntöperinteen nojalla puolestaan toimeenpanotehtävät tulee periaatteessa 

järjestää valtioneuvoston vastuulle. Erityistä vaikeutettua eli perustuslainsäätämisjärjestystä 

käyttäen eduskunnalle on kuitenkin annettu myös toimeenpanon tehtäviä: 

1. Eduskunnan takuulla ja vastuulla toimii keskeinen valtion sosiaalivakuutuslaitos Kansaneläkelaitos. 

2. Eduskunnan takuulla ja hoidossa toimii Suomen Pankki, joka kuuluu nykyisin osana Euroopan Kes-

kuspankin ohjauksessa toimivaan Euroopan Keskuspankkijärjestelmään.  

3. Suomen Pankin yhteydessä toimii rahoitus – ja vakuutusvalvontaviranomaisena Finanssivalvonta.  

4. Eduskunnan valitsemat Suomen Pankin ylimmän hallintoelimen jäsenet pankkivaltuutetut toimivat 

myös innovaatiotoiminnan rahoitus- ja edistämisyksikön Sitra Oy:n hallintoneuvostona.  

5. Eduskunta valitsee erityissäännösten nojalla valtionyhtiön Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäse-

net. 
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Valtion puolesta toimeenpanevaa hallintavaltaa käyttää pääasiassa valtioneuvosto eduskun-

nalle poliittisesti vastuunalaisena maan hallitus apunaan ministereiden johtamat ministeriöt vi-

ranhaltijoineen. Hallinnan suuntaisina kehityspiirteinä on kiinnitettävä huomiota seuraaviin 

seikkoihin: 

1. Jatkaen vuosikymmenistä perinnettä kukin hallitus hyväksyy tehtäviinsä ryhtyessään itselleen hal-

litusohjelman, jollaiset ovat paitsi pidempiä myös selvästi ohjelmallisempia kuin aikaisemmin. Hal-

litusohjelmien toteuttamista myös seurataan. Hallitusohjelma konkretisoituu muun muassa niissä 

hallituksen esityksissä eduskunnalle säädettäväksi lainsäädännöksi, jotka hallitus haluaa saattaa 

voimaan. 

2. Hallitukset voivat hyväksyä hallitusohjelman ohella myös erityisaiheita koskevia poliittisia ohjelmia 

ja ns. kärkihankkeita. 

3. Valtioneuvoston kanslia on pääministerin johtama ministeriö, joka vastaa hallitusohjelman toi-

meenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Hallitusohjelma, 

hallituksen politiikkaohjelmat ja muut hallituksen ohjelmalliset aikeet ilmenevät nykyisin laajah-

kossa hallituksen strategia-asiakirjassa, jonka hallitus vahvistaa aloittaen toimikautensa ja jota se 

tarkistaa vaalikauden edetessä. 

4. Hallitus kuten myös eduskunta voi teettää näkökulmaltaan avoimiatekevät tulevaisuutta koskevia 

tarkasteluja. Valtioneuvoston kanslialla on aktiivinen rooli kansallisessa ennakointiyhteistyössä. 

Esimerkkeinä tästä työstä ovat kerran vaalikaudessa valmisteltava hallituksen tulevaisuusselon-

teko sekä ministeriöiden valmistelemat tulevaisuuskatsaukset, joiden valmistelua kanslia koordi-

noi. 

5.3. Hallituksella olevaa hallintakapasiteettia on lisännyt se, että ministereiden avustajakunta 

on vähitellen kasvanut. Asiaan liittyy, että ministeriöissä toimii niiden ylimmän virkamiehen valtio-

sihteerin ohella poliittisia valtiosihteereitä, jotka vaihtuvat hallituksen mukana. 

Hallinnan kannalta on merkittävää, että valtioneuvostossa sovelletaan tiettyjä koordinointi- eli 

yhteensovittamismenettelyitä. Niihin kuuluu se vahva perinne, että hallitus tekee huomatta-

valta osin päätöksensä yleisistunnossaan, joskin myös ministereillä on valtuuksia ministeriöis-

sään. Koordinoivaa hallintaa varten hallituksella on ministerivaliokuntia. Maamme perinteessä 

vahvaa koordinoivaa hallintaa edustavat valtioneuvoston finanssihallintoelimet eli ministeriva-

liokunnista talouspoliittinen ministerivaliokunta ja raha-asiainvaliokunta sekä ministeriöistä val-

tiovarainministeriö. Suomen valtion keskushallinnossa on kaikkiaan 12 ministeriötä, joihin lue-

taan myös pääministerin johtama valtioneuvoston kanslia. (Valtioneuvosto 2008.) 

Valtion taloushallinnon alue 

Suomen valtion johtovallan piirissä tai sen olennaisen vaikutuksen alaisena toimii laaja organi-

saatioiden kirjo. Nimitykset valtioyhteisö ja valtiokonserni ovat vailla lakisääteistä vahvistusta 

toisin kuin nimitys kuntakonserni (Meklin ym. 2009), mutta valtiovarainministeriö soveltaa eri 

yhteyksissä etenkin nimitystä valtioyhteisö. Ajatus laajasta yhteisökokonaisuudesta nostaa vah-

vasti esiin hallinnan teemat. Valtioyhteisön kokonaisuuteen voidaan lukea: 

1. Valtion talousarviotalouden piiriin lukeutuvat valtakunnalliset, alueelliset ja paikallistasoiset yksi-

köt kuten ministeriöt, virastot ja laitokset osa- ja alayksikköineen. 

2. Talousarviotalouden ulkopuolelle valtiontalouteen sijoittuu valtioneuvoston johtovallan piirin yk-

siköitä, jotka on järjestetty valtion budjetin ulkopuolisen rahaston muotoon. Niistä muutamat on 

varustettu omalla organisaatiolla. Budjetin ulkopuolisia rahastoja oli vuonna 2017 yksitoista: val-

tion eläkevastuisiin varautumiseksi Valtion eläkerahasto, asuntopoliittinen Valtion asuntorahasto, 



57    Vakkuri, Oulasvirta, Johanson, Meklin, Sinervo, Rajala & Rönkkö 

EU-maatalouspoliittiset Maatilatalouden kehittämisrahasto MAKERA ja Maatalouden interven-

tiorahasto MIRA, valtion antamista takuista vastaamiseksi Valtion takuurahasto, rahalaitosten tur-

vaksi Valtion vakuusrahasto, yleisradiotoiminnan Valtion televisio- ja radiorahasto sekä Valtion 

ydinjätehuoltorahasto, Huoltovarmuusrahasto, Palosuojelurahasto ja Öljysuojarahasto. 

3. Valtion liikelaitokset on järjestetty noudattaen valtion liikelaitoslakia, jota täydentäen on annettu 

liikelaitoskohtaisia säännöksiä. Vuonna 2017 tuollaiset, valtiontalouteen edelleen kuuluvat laitok-

set olivat Metsähallitus ja huomattavaa osaa valtion kiinteistövarallisuudesta hallinnoiva Senaatti-

kiinteistöt. 

Valtioyhteisön eli Suomen valtion harjoittaman hallinnan piiriin voidaan tarkastellun lisäksi si-

joittaa ainakin seuraavaa: 

1. Kansaneläkelaitos, 

2. Suomen Pankki,  

3. Oy Yleisradio Ab, 

4. eräät muut osakeyhtiöt, joista on samaan tapaan kuin Yleisradiosta annettu osakeyhtiölain tai jo-

takin muuta yritysmuotoa koskevan lain säännöksiä täydentäviä säännöksiä sekä 

5. valtion kokonaan tai suurimmalta tai suurelta osin omistamat osakeyhtiöt. 

Vaikeutetussa eli perustuslainsäätämisjärjestyksessä eduskunnan hallintaan asetettu sosiaaliva-

kuutuslaitos Kansaneläkelaitos (KELA) toimii perustamisestaan 1930-luvulta lähtien eduskunnan 

takuulla ja hoidossa ylimpänä hallintoelimenään eduskunnan toimesta valitut valtuutetut. 

KELA:n päätehtäviä on kaksi, minkä lisäksi KELA toimii maksatustahona lukuisille muille sosiaali-

poliittisille suorituksille: 

 KELA hoitaa kansaneläkejärjestelmää sosiaalivakuutusjärjestelmänä kansalaisten vanhuuden tai 

työkyvyttömyyden varalta. Rahoitus toteutuu yhtäältä kansalaisten, toisaalta työnantajien suorit-

tamin eläkemaksuin valtion toisinaan suorittaessa täydennysrahoitusta. Kansaneläke on luonteel-

taan peruseläke. Useimmat eläkkeensaajat saavat KELA:n eläkkeen sijaan tai sen ohella muulla ta-

voin kuin KELA:n toimesta hallinnoituja työeläkkeitä, joita hoitavat yksityiset vakuutuseläkelaitok-

set ja Keva, joka huolehtii kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan henkilöstön 

työeläkeasioista.  

 KELA hoitaa 1960-luvun alkupuolella perustettua sairausvakuutusjärjestelmää, jonka nojalla kan-

salaisille suoritetaan vahvistetut osuudet vahvistetusta maksun ylärajasta muun muassa heidän 

käyttämistään yksityisistä lääkäripalveluista ja heidän lääkemääräysten nojalla hankkimistaan lääk-

keistä. Jälkimmäisen järjestelmän pääasiallinen rahoituslähde koostuu veroja muistuttavista ja ve-

rojen yhteydessä perityistä sairausvakuutusmaksuista. 

Perustuslainsäätämisjärjestyksen nojalla toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa Suomen Pankki 

johdossaan eduskunnan toimesta valitut valtuutetut. Pankkivaltuutetut toimivat myös innovaa-

tio-alan organisaation Sitra Oy:n hallintoneuvostona. Koska Suomi on euroalueen jäsen, Suomen 

Pankki muodostaa osan Euroopan Keskuspankkijärjestelmästä (EKPJ), jonka toimeenpanota-

hona se osaltaan toimii. Euroopan Keskuspankin johdolla EKPJ: 

1. määrittelee ja panee toimeen EU:n rahapolitiikan, 

2. suorittaa kansainvälisiä valuuttaoperaatioita, 

3. pitää hallussaan ja hallitsee siihen kuuluvien valtioiden ulkomaanvaluuttavarantoja sekä 

4. edistää maksujärjestelmien sujuvaa toimintaa.  
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Valtion harjoittaman hallinnan raja-alueille sijoittuu lukuisia yksiköitä. Niistä voidaan mainita 

seuraavat välilliseksi valtionhallinnoksi kutsutulle alueelle sijoittuvat muodostumat.  

1. Erityisenä julkisoikeudellisena laitoksena toimii Eläketurvakeskus. Se tuottaa maan työeläkejärjes-

telmän yhteiset palvelut kuten rekisterit ja tietoliikenteen, antaa ohjeita yksityiselle sektorille sekä 

jakaa työeläkejärjestelmän kustannukset järjestelmää hoitavien yksityisten työeläkelaitosten kes-

ken.  

2. Ennen vuotta 2017 Suomessa harjoittivat rahapelitoimintaa Veikkaus Oy, Fintoto Oy ja Raha-auto-

maattiyhdistys (RAY). Vuonna 2015 aloitettiin työ erillisten toimijoiden yhdistämiseksi valtion ko-

konaan omistamaksi uudeksi rahapeliyhtiöksi, Veikkaus, jolla on yksinoikeus järjestää rahapelejä 

Suomessa.  

3. Oikeudellisen asemansa ja taloudellisen entiteettiluonteensa nojalla yliopistot erottuvat vuodesta 

2010 organisaatiomuodoltaan julkisoikeudellisina yksiköinä. Niistä tuli omalla oikeushenkilöllisyy-

dellään varustettuja omia talousyksiköitään erityistyyppisinä julkisoikeudellisina yhteisöinä. Niistä 

Aalto-yliopistosta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta tuli säätiöitä. Yliopistot säilyvät opetus-

ministeriön ohjauksessa saaden pääosan rahoituksestaan valtionapuina opetus- ja kulttuuriminis-

teriöltä, mutta joutuvat aikaisempaa enemmän oman itsensä varaan rahoituksensa hankinnassa 

4. Julkisia palvelutehtäviä julkisoikeudellisena yhdistyksenä hoitava Liikenneturva.  

5. Määrättyjä julkisia hallintotehtäviä hoitavat sellaiset organisaatiot kuin riistanhoitopiirit, metsän-

hoitoyhdistykset ja kalastuskunnat. 

6. Organisaatiomuodoltaan yksityiset autokatsastusyhtiöt hoitavat toimilupiensa turvin julkisen hal-

lintotehtävän luonteisia autokatsastustehtäviä.  

 

7. Valtion lainsäädännön nojalla alallaan sääntelyä harjoittavat järjestysmuodoltaan yksityiset yhtei-

söt kuten Keskuskauppakamari, alueelliset kauppakamarit ja Suomen Asianajajaliitto. 

Valtion taloushallinnon toimijat ja tehtävät 

Valtion finanssi- ja talousjohto voidaan paikantaa ydinvaltion ja valtion hallintakeskuksen osina 

seuraavasti: 

1. valtiovarainministerit, joita maassa on ollut pitkään maan kussakin hallituksessa kaksi, 

2. muut hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan ja raha-asiainvaliokunnan ministerijäsenet, 

eli kutakin lakisääteistä ministerivaliokuntaa johtava pääministeri ja muut valiokuntiin kuuluvat mi-

nisterit. Nuo muut jäsenet ovat valtiovarainministeri, valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia 

asioita käsittelemään määrätyt muut ministerit, enintään kolme muuta tehtävään määrättyä mi-

nisteriä sekä se ministeri, jonka toimialaan kulloinkin käsiteltävä asia kuuluu, 

3. valtiovarainministeriön korkein virkamies valtiosihteeri sekä 

4. valtiovarainministeriön budjettipäällikkö eli ministeriön budjettiosaston osastopäällikkö.  

Valtion taloutensa avulla harjoittaman politiikan nimitys on finanssipolitiikka eli valtiontalous-

politiikka, joka puolestaan voidaan jakaa valtion talousarvion perusteella ajettuun budjettipoli-

tiikkaan, veropolitiikkaan ja muihin alalajeihin. Valtiontalouden hoidon päätarkoitukset voidaan 

jakaa kolmeen osaan (Musgrave & Musgrave 1980): 

1. Allokaatiossa eli kohdentamisessa on kysymys voimavarojen – rahan, henkilöstön jne. – kohdenta-

misesta vaihtoehtoisiin käyttötarkoituksiin taloudellisessa mielessä paremmin kuin tapahtuisi il-

man valtion puuttumista asiaan. Esimerkeiksi voidaan ottaa valtion menot koulutuksen ja kulttuu-

rin hyväksi, teknologiseen kehittämistoimintaan tai tiettyjen tutkimus- ja opetushenkilöstöjen 

palkkauksiin. 
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2. Stabilisoinnissa eli vakauttamisessa on kysymys valtion toimista taloudellisen kehityksen ja sen 

suhdannevaihteluiden vaikutusten lieventämiseen. Tätä tarkoitusta edistää valtio budjetillaan ja 

mm. tulonsiirroilla (esimerkiksi työttömyysavustukset), suhdanteita tasaavilla investoinneilla ja 

muilla suhdannepoliittisilla menojen kohdentamisilla.  

3. Distribuutiossa eli jakamisessa valtio jakaa uudelleen eli redistribuoi maksukykyä. Niin valtio tekee 

esimerkiksi tuloverotuksellaan, jossa suurempien tulojen saajat maksavat suurimman suhteellisen 

osuuden tuloistaan veroina. Uudelleenjakoa tapahtuu myös eläkejärjestelmissä, nykypolvilta tule-

ville, sekä rahoitettaessa palvelujärjestelmiä vero- tai maksuvaroin käyttäjistä useimpien maksa-

essa murto-osaa enempää saamansa palvelun kustannuksista. 

Ainoana pohjoismaisesta EU-jäsenvaltiosta Suomi on paitsi Euroopan talous- ja rRahaliiton myös 

sen ytimen euroalueen täysjäsenenä rakenteellisesti sitoutunut inflaation torjuntaa korostavaan 

monetaristiseen talouspolitiikkaan. Inflaation torjunta eli rahanarvon vakauden ylläpito on Eu-

roopan talous- ja rahaliiton ja sen osana euroalueen päätavoite. Tiukka ja tarkka valtiontalouden 

menojen määrän kontrolli on yksi tuon tavoitteen johdannaisia. Kukin EU-jäsenvaltio sijoittuu 

myös EU:n ministerineuvoston johdolla harjoitetun talouspolitiikan koordinoinnin piiriin. Talous-

politiikan EU-koordinoinnin kriteerinä on se, ettei jäsenvaltion budjetin alijäämä saa muodostua 

suuremmaksi kuin 3 % maan bruttokansantuotteesta eli sen kansantalouden tuotannon koko-

naisarvosta. Suomi on myös sitoutunut siihen, että keskipitkällä tähtäimellä (ns. fipo-laki, 

869/2012) rakenteellinen alijäämä saa olla korkeintaan 0,5 % bruttokansantuotteesta. 

Suomen valtion toiminta- ja taloussuunnittelun ja talousarvion laadinnan käsittävä prosessi pyö-

rähtää yhden kierroksen kalenterivuosittain. Prosessi alkaa kalenterivuoden alkupuolella neljä-

vuotisilla menokehyksillä. Niillä ohjeistetaan ministeriöiden ja virastojen toiminta- ja taloussuun-

nitelmien valmistelua sekä talousarvioehdotuksen laadintaa. Kesällä prosessi on edennyt valti-

onvarainministeriöön, josta se jatkuu maan hallituksen budjettiriihenä tunnettuun käsittelyvai-

heeseen. Syksyn alussa ehdotus käsitellään valtioneuvostossa, minkä jälkeen tasavallan presi-

dentti antaa talousarvioesitysksen annetaan eduskunnalle. Samassa yhteydessä eduskunta saa 

käsiteltäväkseen suurehkon nipun budjettilakeja eli hallituksen esityksiä niistä laeista, joiden pe-

rusteella valtion tarkoituksena on tulevana varainhoitovuonna kantaa tuloja ja suorittaa menoja. 

Budjetin eduskuntakäsittelyn ja eduskunnan tekemien muutosten jälkeen talousarvio tulee hy-

väksytyksi, tasavallan presidentin allekirjoituksella vahvistettuna julkaistavaksi ja toimeenpan-

tavaksi.  

Suomen valtiontalouden hallinta on nykyisin jämäkkää siksi, että valtion talousarvion laadinnan 

edellä asetetaan tiukat ja pitävät budjettikehykset, joihin kukin ministeriö on sidottu talousar-

vioehdotuksiaan laatiessaan. Kehyksiä koskevat alla mainitut seikat (VM 2008): 

1. Hallitus päättää vaalikauden alussa budjetin menojen ”katon” koko vaalikaudeksi.  

2. Määrärahajakoa hallinnonaloittain tarkistetaan vuosittain valtiontalouden kehyspäätöksellä. Val-

tioneuvoston päättämä valtiontalouden kehys on seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen val-

misteluohje hallinnonalalle.  

3. Käytännössä neljäkolme viideneljäsosaa valtion budjetin määrärahoista on nyttemmin sijoitettu 

koko vaalikauden ajaksi sitovaksi tarkoitettuun kehykseen.  

4. Valtion lisätalousarvioesitykset mahdutetaan nekin budjettikehyksiin. 
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Budjettikehysten ulkopuolelle sijoittuvat määrätyt menoerät. Niitä ovat suhdanteiden ja valtion 

päättämän rahoitusautomatiikan mukaan muuttuvat asumistuki- ja työttömyysturvamenot ja 

valtion siirtomenot Kansaneläkelaitokselle. Noita eriä koskevien perusteiden muutosten vaiku-

tukset lasketaan kuitenkin mukaan sitovaan menokehykseen. Kehyksen menosääntöjen ulko-

puolella jäävät myös valtionvelan korkomenot, finanssisijoitusmenot, valtion arvonlisäverome-

not sekä menot, joissa valtio toimii teknisenä ulkopuoliselta (mm. EU:lta) saatavan rahoitus-

osuuden välittäjänä. 

Valtiontaloutta jämäköittävät myös monivuotiset toiminta- ja taloussuunnitelmat, jollaiset kun-

kin ministeriön on laadittava hallinnonalalleen. Suunnittelukautena on pääsääntöisesti neljä 

vuotta. Niiden avulla valtiovarainministeriö valmistelee kehyspäätöstä, jonka hallitus tekee vuo-

sittain maalis-huhtikuun vaihteessa. 
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