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601/2017

Valtioneuvoston asetus
julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen

(120/2014) 3 §:n 2 ja 4 momentti ja 4 § sekä
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 225/2015, uusi 8−10 moment-

ti ja asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

3 §

Suunnitelman sisältö

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Julkisen talouden suunnitelmassa asetetaan rahoitusaseman markkinahintaista brutto-

kansantuoteosuutta koskevat monivuotiset tavoitteet koko julkiselle taloudelle sekä näi-
den lisäksi tavoite kullekin 1 momentissa mainitulle julkisen talouden osa-alueelle. Rahoi-
tusasematavoitteet on asetettava siten, että ne valtiovarainministeriön ennuste huomioon
ottaen johtavat vähintään julkisen talouden rakenteelliselle rahoitusasemalle asetetun ta-
voitteen saavuttamiseen. Tästä voidaan poiketa, jos Euroopan unionin neuvosto on toden-
nut 1§:ssä mainitun lain 4 §:n mukaisesti, että Suomessa vallitsevat poikkeukselliset olo-
suhteet. Poikkeuksellisten olosuhteiden lakattua julkisen talouden suunnitelma on laadit-
tava siten, että 1 §:ssä mainitun lain 5 §:ssä säädetty tavoite voidaan saavuttaa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Julkisen talouden suunnitelmassa esitetään koko julkista taloutta koskevia rahoitusase-

matavoitteita vastaavat monivuotiset tavoitteet julkisen talouden velan ja julkisen talou-
den menojen suhteesta markkinahintaiseen bruttokansantuotteeseen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Julkisen talouden suunnitelmassa esitetään valtiovarainministeriön ja komission sekä

tarvittaessa valtiovarainministeriön ja muiden riippumattomien elinten uusimman koko-
naistaloudellisen ennusteen ja julkisen talouden ennusteen välinen vertailu sekä seloste-
taan ennusteiden perusteena olevien oletusten väliset erot, jos ne ovat merkittäviä.

Julkisen talouden suunnitelmassa esitetään erilaisten kasvu- ja korko-oletusten vaikutus
kokonaistaloudelliseen ennusteeseen ja julkisen talouden ennusteeseen sekä keskeisiin
julkista taloutta kuvaaviin tunnuslukuihin.

Julkisen talouden suunnitelmaan liittyen julkaistaan luettelo julkisyhteisöihin kuuluvis-
ta yksiköistä, jotka eivät muodosta alasektoritasolla säännönmukaisten talousarvioiden
osaa. Julkisen talouden suunnitelmassa esitetään kyseisten yksiköiden yhdistetty vaikutus
julkisyhteisöjen rahoitusasemaan ja velkaan.
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601/2017  
4 §

Valtion talousarvioesitykseen sisällytettävät tiedot

Julkisen talouden suunnitelma otetaan huomioon valtion talousarvioesityksen valmis-
telussa.

Valtion talousarvioesityksessä perustellaan mahdolliset olennaiset poikkeamiset edelli-
sestä julkisen talouden suunnitelmasta sekä arvioidaan poikkeamien taloudellinen vaiku-
tus. Lisäksi talousarvioesityksessä esitetään talousennusteen muuttumisesta johtuvat erot
edelliseen julkisen talouden suunnitelmaan verrattuna.

Valtion talousarvioesitykseen liittyen julkaistaan 3 §:n 10 momentissa tarkoitettu luet-
telo. Talousarvioesityksessä esitetään kyseisten yksiköiden yhdistetty vaikutus julkisyh-
teisöjen rahoitusasemaan ja velkaan. 

5 a §

Talousennusteita koskevien valtiontalouden tarkastusviraston johtopäätösten huomioon 
ottaminen

Valtiovarainministeriön tulee talousennusteita laatiessaan ottaa huomioon kokonaista-
loudellista ennustetta ja julkisen talouden ennustetta koskevat valtiontalouden tarkastus-
viraston johtopäätökset. Jos kokonaistaloudellisiin ennusteisiin on johtopäätösten mukaan
sisältynyt vähintään neljään peräkkäiseen vuoteen merkittävästi vaikuttanut vinoutuma,
valtiovarainministeriön on julkistettava vinoutuman korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet tai
annettava julkinen kannanotto siltä osin kuin se ei yhdy tarkastusviraston johtopäätöksiin.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2017.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2017

Valtiovarainministeri Petteri Orpo

Budjettineuvos Niko Ijäs
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