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Valtiontalouden kehysjärjestelmä

• Nykymuotoinen järjestelmä käyttöön vaalikaudella 2003–2007

• Ei lakisääteinen, vaan perustuu poliittiseen sitoutumiseen

• Kehyksen tarkoitus:

• Taata kokonaistaloudellisesta näkökulmasta perusteltu menokehitys 

‒ hetken paineet voisivat johtaa muuten menojen (verojen) nousuun

• Vahvistaa sitoutumista pidemmän ajan finanssipolitiikkaan

‒ budjettitarkastelu ulottuu vain seuraavaan vuoteen 

• Välttää myötäsyklinen menopolitiikka

‒ esim. voimakas tulojen kasvu ei kanavoidu menoihin
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Vaalikauden kehyksen asettaminen

• Vaalivuoden keväällä tehdään ns. tekninen kehyspäätös 4 seuraavalle vuodelle

• Teknisen kehyspäätöksen pohjalla jo tehdyt päätökset ja voimassa oleva 
lainsäädäntö

• Hallitusohjelmassa päätetään noudatettava säännöstö ja vaalikauden menolinja

• Sitova, reaalinen menokehys koko 4-vuotiselle vaalikaudelle

• Kehystason asettamisessa voidaan huomioida erilaiset tarpeet

• Poliittisesti keskeiset prioriteetit, esim. t&k-rahoitus ja liikenne, tulisi huomioida tässä

• Esimerkiksi hävittäjähankkeen rahoitukseen varauduttiin vaalikauden kehyksessä. Lisäksi 
kehyssääntöön kirjattiin: ”Jos hävittäjähankinnoista […] aiheutuu kehyskaudella vähemmän 
menoja kuin mihin kehyksessä on varauduttu, erotusta ei käytetä muiden menojen 
lisäämiseen.”

• Vain vaalikauden kokonaiskehys, eli menokatto, on sitova

• Uudelleenkohdennuksia voidaan tehdä hallinnonalojen välillä
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Kehykseen kuuluvat menot

• Kehys asettaa katon noin 4/5:lle budjetin menoista

• Pääsääntö: menot kuuluvat kehykseen, ellei ole finanssipoliittisesti perusteltuja 
syitä kehyksen ulkopuolelle jättämiselle

• Menoa ei tule määritellä kehyksen ulkopuolelle sen perusteella, että sen vuosittaisen tason 
arvioiminen on vaikeaa tai siihen vaikuttaminen käytännössä mahdotonta. Tällaisetkin 
veronmaksajan maksettavaksi tulevat menot kuuluvat kehykseen. 

• Myös omaisuuden myyntitulojen suuntaaminen, esimerkiksi t&k-menoihin, on 
kehysmenoa

• Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ovat kehysmenoa

• Mahdollisen t&k-rahaston pääomittaminen olisi kehysmenoa

• Muut pääomitukset (finanssisijoitukset) voivat olla joko kehysmenoa tai kehyksen 
ulkopuolista menoa: riippuu pääomituksen luonteesta

• Onko valtiolle odotettavissa tuottoa, palautuuko pääoma talousarvioon?
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Kehyksen ulkopuoliset menot

• Kehyksen ulkopuolella ovat:

• Suhdanneluonteiset menot (työttömyysturva, toimeentulotuki, palkkaturva, asumistuki). 
Luetaan kuitenkin kehykseen niiden perusteisiin tehtyjen muutosten ja muiden niiden 
tasoon vaikuttavien harkinnanvaraisten päätösten menovaikutusten osalta

• Valtionvelan korkomenot

• Valtion päättämien veromuutosten (ml. sosiaalivakuutusmaksujen) kompensaatiot 
muille veronsaajille

• Teknisesti välitettyjä suorituksia ja ulkopuolisilta (ml. EU) saatavia rahoitusosuuksia 
määrältään vastaavat menot

• Rahapelitoiminnan voittovarojen tuottoa vastaavat menot

• Finanssisijoitukset

• Arvonlisäveromenoihin osoitetut määrärahat

• Yleisradion rahoitus (”siirto valtion televisio- ja radiorahastoon”)
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Valtion talousarvio ja lainsäädäntö 

• Perustuslain 3 §:n 1 momentti:

• ”Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi

• Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.”

• Perustuslain 7 luvussa keskeiset säännökset valtion talousarviosta ja 
valtiontalouden hoidosta

• 83 §:n 1 momentti: Valtion talousarvio

• Eduskunta päättää varainhoitovuodeksi kerrallaan valtion talousarvion, joka julkaistaan 
Suomen säädöskokoelmassa.

• Säännösten olennainen piirre on eduskunnan vallan suojaaminen

• Epäselvissä tilanteissa tulkinta tästä näkökulmasta 

• Valtaosa talousarvion sisällöstä on lailla sidottua

• Talousarviosta päättämistä ennen muutetaankin usein lakeja (ns. budjettilait)
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Perustuslailliset budjettiperiaatteet (1/2)

• Täydellisyysperiaate (PL 84.1 §)

• Talousarvioon otetaan kaikki ennakoitavissa olevat valtion tulot ja menot

• Poikkeukset: talousarvion ulkopuoliset rahastot, valtion liikelaitokset

• Bruttoperiaate (PL 84.1 §)

• Tulot ja menot otettava talousarvioon bruttomääräisinä eikä niitä saa vähentää toisistaan

• Poikkeuksena nettobudjetointi

• Tasapainoperiaate / Kattamisvaatimus (PL 84.2 §)

• Talousarvion tulojen on katettava kaikki siihen sisältyvät määrärahat

• Virement-kielto eli kielto siirtää määrärahaa talousarvion kohdasta toiseen (PL 85.2 
§)

• Turvaa merkittävästi eduskunnan budjettivaltaa; ilman ko. rajoitetta toimeenpanovalta voisi 
teoriassa budjetoida budjetin uusiksi
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Perustuslailliset budjettiperiaatteet (2/2)

• Vuotuisuusperiaate (PL 83.1 §)

• Talousarvion oikeusvaikutukset rajoittuvat yhteen varainhoitovuoteen 

• Poikkeukset:

‒ siirtomäärärahat (PL 85.1 §)  

‒ Nykyään 5-vuotiset siirtomäärärahat mahdollisia

‒ esim. PLM momentti 27.10.18 Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)

‒ valtuusmenettely (PL 85.3 §)  

‒ Suomen Akatemia: maksatukset jaksottuvat pääosin 7 vuodelle

‒ Business Finland: maksatukset jaksottuvat pääosin 5 vuodelle

‒ monivuotinen budjetointi (PL 84.3 §)

‒ ei käytössä; edellyttää lailla säätämistä, jota ei siis ole tehty 

‒ edellisille vuosille kuuluva meno (TaL 20 §)
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Hyvät budjetoinnin käytännöt ja vakiintuneet tavat

• Taloudellisten resurssien kohdentamista koskevat ehdotukset käsitellään ja 
rahoituksesta päätetään JTS- ja TAE-prosesseissa, jolloin kaikki tarpeet 
ovat samaan aikaan tarkasteltavina

• Budjetista rahoitetaan monia tärkeitä toimintoja, t&k-rahoitusta ei ole suotavaa linjata 
erillään muusta kokonaisuudesta

• Pysyvät menolisäykset katetaan kehyksen jakamattomasta varauksesta tai 
pysyvin menosäästöin, ei kertaluonteisilla ja väliaikaisilla vähennyksillä

• Eduskunnan budjettivallan piiriin kuuluvat asiat sisällytetään talousarvioihin 
eikä niitä pyritä ratkaisemaan ohi prosessin esim. luovuttamalla valtion 
omistamia pörssiosakkeita suoraan yhtiöistä

• Pidättäydytään tekemästä muutoksia, jotka tulevat voimaan vasta 
seuraavalla vaalikaudella
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Lisäpanostuksissa huomioitava valtiontalouden näkymät 
ja julkisen talouden kantokyky 
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Yhteenveto

• Perustuslaki suojaa eduskunnan budjettivaltaa

• Siilomaiset tarkastelut ongelma kokonaisuuden näkökulmasta

• Käytännössä suurista menolisäyksistä on syytä sopia hallitusneuvotteluissa

• Vaalikauden kehystason asettamisessa voidaan huomioida erilaiset tarpeet

• Budjetoinnin näkökulmasta julkista t&k-rahoitusta on mahdollista lisätä 
normaalien kehys- ja talousarvioprosessien puitteissa kehysten 
liikkumavara huomioiden

• Pidempiaikaisiin rahoitustarpeisiin voidaan vastata eduskunnan 
budjettivaltaa kunnioittaen mm. valtuuksien ja monivuotisten 
siirtomäärärahojen avulla  

• Esim. Suomen Akatemialla ja Business Finlandilla vuosittaiset valtuudet, joihin liittyvät 
maksatukset jakaantuvat usealle vuodelle

• Siirtomäärärahojen pituus
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Kiitos!


