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KEHYSKÄSIKIRJA –  KUVAUS VAALIKAUDEN KEHYKSEN 2020−2023 LAADINNASTA JA YLLÄPIDOSTA

JOHDANTO

Tämän käsikirjan tarkoituksena on valtiontalouden kehysten tietoperustan, avoimuuden ja 
läpinäkyvyyden selkeyttäminen ja parantaminen. Menetelmäkuvauksessa pyritään yksi-
tyiskohtaisesti esittämään miten vaalikauden kehys vuosille 2020–2023 on asetettu, sekä 
miten kehystasoa ylläpidetään käytännössä valtiovarainministeriössä. Ensimmäisen kerran 
kehyskäsikirja laadittiin vaalikaudelle 2012−2015.
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1 Kehysjärjestelmä

Nykymuotoinen valtiontalouden kehysjärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2004 läh-
tien. Kehysjärjestelmän säännöstöä on kehitetty ja täsmennetty vaalikausien taitteessa. 
Keskeisessä roolissa kehitystyössä ovat olleet kehysjärjestelmän kehittämistyöryhmät. Vii-
meisin raportti1 julkaistiin keväällä 2019. 

Kehysjärjestelmä on keskipitkän aikavälin budjetointijärjestelmä, joka toimii tärkeänä fi-
nanssipoliittisena välineenä ja on olennainen osa hallituksen sisäistä talousarviovalmis-
telua. Kehysjärjestelmä ei ole lakisääteinen vaan siitä (sekä järjestelmän säännöistä että 
kehystasosta) päätetään hallitusohjelmassa ja vaalikauden ensimmäisessä kehyspäätök-
sessä. Vuodesta 2014 alkaen vuosittainen valtiontalouden kehyspäätös on laadittu osana 
julkisen talouden suunnitelman asiakirjaa, joka kattaa koko julkisen talouden sisältäen val-
tiontaloutta, kuntataloutta, lakisääteisiä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja 
koskevat osat. Siitä syystä tässä käsikirjassa viitataan välillä kehyspäätökseen 2020–2023 ja 
välillä julkisen talouden suunnitelmaan 2020–2023. Valtiontalouden kehysjärjestelmä pe-
rustuu ex ante -tarkasteluun, eli se rajoittaa valtion talousarviossa budjetoitavien menojen 
määrää. Kehysjärjestelmä ei tarkastele valtion menojen toteutumatietoja. 

Kehysmenettely asettaa enimmäismäärän noin 80 prosentille valtion talousarviomenoista. 
Valtiontalouden kehyksen ulkopuolelle jäävät suhdanteiden ja rahoitusautomatiikan mu-
kaisesti muuttuvat menot, kuten työttömyysturvamenot, toimeentulotukimenot, palkka-
turva ja asumistuki. Mainitut menot luetaan kuitenkin kehyksen piiriin niiden perusteisiin 
tehtyjen muutosten menovaikutusten osalta. Lisäksi kehyksen ulkopuolelle jäävät mm. 
valtionvelan korkomenot, arvonlisäveromenot, finanssisijoitukset sekä menot, joissa valtio 
toimii teknisenä ulkopuoliselta saatavan rahoitusosuuden välittäjänä. Kehys ei kata valtion 
budjettitalouden ulkopuolisia rahastoja eikä muuta budjettivaltion ulkopuolista valtionta-
loutta.

1  Valtiovarainministeriö 33/2019.
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Kehysjärjestelmä perustuu vaalikauden ajaksi asetettavaan sitovaan, reaaliseen vaalikau-
den kokonaiskehykseen, johon tehdään vuosittain vain tarvittavat hinta- ja kustannusta-
sokorjaukset sekä rakennekorjaukset. Korjauksia voidaan tehdä kaikkien talousarvioesi-
tysprosessien yhteydessä, mutta pääosa korjauksista tehdään kehyspäätöksen ja talousar-
vioesityksen valmistelussa. Kehys kattaa myös lisätalousarviot, joille varataan kehyksestä 
tietty osuus, ns. lisätalousarviovaraus. Vuosittaisissa kehyspäätöksissä hallinnonaloille an-
netaan kehykset mutta vain vaalikauden kokonaiskehys, eli menokatto, on sitova. Uudel-
leenkohdennuksia voidaan tehdä hallinnonalojen välillä. Vaalikauden kehyksen ja hallin-
nonalakohtaisten kehysten väliin jää lisätalousarviovarauksen ohella myöhemmin kohden-
nettavaksi ns. jakamaton varaus.

Kuviossa menot ovat vuoden 2020 hintatasossa. Vaalikauden kehys muodostuu hallinno-
nalojen kehysmenoista ja jakamattomasta varauksesta (ml. lisätalousarviovaraus). Kuvio ei 
sisällä vuosille 2021 ja 2022 tehtyä varausta tulevaisuusinvestointien rahoitukseen, jonka 
suuruus on 840 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 850 miljoonaa euroa vuonna 2022.
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2 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen 
ohjelma

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma, Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta, annettiin eduskunnalle tiedonantona 
6.6.2019. Pääministeri Rinteen hallitukselle myönnettiin ero 10.12.2019 ja samalla nimitet-
tiin pääministeri Sanna Marinin hallitus. Pääministeri Marinin hallitus otti ohjelmakseen 
pääministeri Rinteen hallituksen ohjelman.

Hallitusohjelmassa päätettiin, että kehyksen piiriin kuuluvien valtion menojen taso on 
vuonna 2023 1,4 miljardia euroa korkeampi (vuoden 2020 hintatasossa) kuin 4.4.2019 pää-
tetyssä teknisessä julkisen talouden suunnitelmassa, sisältäen 0,1 miljardin euron jaka-
mattoman varauksen ja 0,1 miljardin euron lisätalousarviovarauksen. Vuosina 2020–2022 
kehystasossa varataan lisätalousarvioita varten 300 miljoonaa euroa. Jos menojen taso 
lisätalousarvioiden jälkeen jää kehystason alle, voidaan erotus käyttää seuraavana vuonna 
kertaluonteisiin menoihin kehyksen estämättä.

Hallitusohjelmassa linjataan totuttuun tapaan, että kehyksen kokonaistasoon tehdään 
hintatasossa tapahtuvia muutoksia vastaavat tarkistukset sekä tarvittaessa rakenteellisia 
tarkistuksia. Yleisperiaatteena todetaan, että valtiontalouden kehyksen tarkoitus on rajoit-
taa veronmaksajan maksettavaksi koituvien menojen kokonaismäärää. Kun talousarviossa 
tehdään tämän näkökulman kannalta neutraaleja muutoksia, vaalikauden kehykseen voi-
daan tehdä niitä vastaavat tarkistukset. Kehys ei rajoita menojen uudelleenbudjetointeja, 
menokokonaisuuksien ajoituksen muutoksia eikä perusteettomasti liian suurina saaduiksi 
osoittautuneiden tulojen palautuksia tai korvauksia tai muita vastaavia eriä. Jos käynnissä 
olevasta menokokonaisuudesta aiheutuvat menot teknisesti siirtyvät seuraavalle vaalikau-
delle, kehystasoa alennetaan vastaavasti. Hallitus ei käytä verohuojennuksia tai verotukia 
kehysten kiertämiseksi.
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Yksityiskohtana hallitusohjelmassa todetaan, että jos hävittäjähankinnoista ja energiave-
ron palautusjärjestelmästä aiheutuu kehyskaudella vähemmän menoja kuin mihin kehyk-
sessä on varauduttu, erotusta ei käytetä muiden menojen lisäämiseen. 

Hallitusohjelmassa otetaan uutena elementtinä käyttöön mekanismi poikkeuksellista suh-
dannetilannetta varten (”poikkeusolojen mekanismi”). Hallitusohjelman mukaan meka-
nismin tarkoituksena on osaltaan turvata talouspolitiikan kykyä reagoida taloustilanteen 
edellyttämällä tavalla. Poikkeusolojen mekanismin kannalta poikkeukselliset olot vallitse-
vat, jos

• maailmantalous ja etenkin euroalue joutuvat vakavaan suhdannetaantumaan, 
joka ajaa Suomen talouden samaan tilaan tai 

• Suomen talous joutuu vakavaan suhdannetaantumaan hallituksen toimista 
riippumattoman tilapäisen häiriön takia.

Poikkeusolojen mekanismia käyttämällä voitaisiin vuosina 2020–2022 kohdentaa kehyk-
sen estämättä yhteensä enintään (1) miljardi euroa, kuitenkin enintään 500 miljoonaa 
euroa vuodessa, kertaluonteisiin menoihin. Mekanismin käyttöönottoon liittyvät ehdot ja 
periaatteet on pyritty määrittelemään mahdollisimman selkeästi ja ne on kirjattu kirjattu 
hallitusohjelman kehyssääntöön sekä pöytäkirjamerkintöihin.
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3 Vaalikauden kehys 2020–2023

Kehystason asettaminen hallitusohjelman linjausten mukaisesti

Hallitusohjelmassa linjattiin, että vaalikauden kehyksen piiriin kuuluvien valtion meno-
jen taso on vuonna 2023 1,4 miljardia euroa korkeampi (vuoden 2020 hintatasossa) kuin 
4.4.2019 päätetyssä teknisessä julkisen talouden suunnitelmassa. Korotettu kehystaso si-
sältäää 0,1 miljardin euron jakamattoman varauksen ja 0,1 miljardin euron lisätalousarvio-
varauksen. Vuosille 2020–2022 on lisätalousarvioita varten varattu 300 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelmassa ei päätetty vuosien 2020–2022 kehystasoa, mutta se johdettiin kehystä 
asetettaessa hallitusohjelman liitteiden 1 (pysyvät menomuutokset) ja 2 (kertaluonteiset 
tulevaisuusinvestoinnit) mukaisista päätöksistä. Osa tulevaisuusinvestoinneista (1,7 miljar-
dia euroa) sisältyy kehystasoon kehysvarauksena. Jos tätä kehysvarausta jää käyttämättä, 
kehystasoa lasketaan vastaavasti. Vuosien 2020–2022 kehystason asettamisessa varaudut-
tiin myös ennakoimattomiin määrärahatarpeisiin. 

Edellisten vaalikausien veroperustemuutosten myötä kunnille valtionosuusjärjestelmän 
kautta osoitetut verotulomenetysten kompensaatiot on siirretty kehyksen piiriin, ja vain 
kuluvan vaalikauden kompensaatiot ovat kehyksen ulkopuolella. Tämän seurauksena vaa-
likauden kehykseen on tehty tekninen korjaus.

Hinta- ja rakennekorjaukset 
Huhtikuun 2019 teknisen julkisen talouden suunnitelman kehyspäätöksessä vuosien 
2020−2023 kehys asetettiin vuoden 2020 hinta- ja kustannustasossa lakisääteisesti ja sopi-
musperusteisesti indeksoitavien menojen osalta2. Tällöin kehykseen tehtiin yhteensä 460 
miljoonan euron hinta- ja kustannustasokorjaus vuodelle 2020. Hinta- ja 

2  Vaalikaudella 2016−2019 osa indekseistä oli säästötoimena jäädytettyinä. Lakisääteiset indeksikorotukset huo-
mioitiin jäädytettyjen vuosien jälkeen normaalisti jo teknisessä julkisen talouden suunnitelmassa huhtikuussa 2019.
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kustannustasoarviot tarkentuivat kesän 2019 aikana, minkä johdosta vuoden 2020 hinta-
korjausta tarkistettiin 7.10.2019 kehyspäätöksessä 45 miljoonaa euroa pienemmäksi.

Vuoden 2020 hintatasoon siirryttäessä ei ole tehty muiden kuin lakisääteisesti ja sopimus-
perusteisesti hintakorjattavien kehysmenojen kustannustasotarkistusta. Vuosittaisten ke-
hyspäätösten hintatarkistusten yhteydessä tehdään hintakorjaus totuttuun tapaan myös 
harkinnanvaraisiin menoihin.

Kehystasoa korjattiin lisäksi kevään 2019 teknisen julkisen talouden suunnitelman jälkeen 
tapahtuneita rakenteellisia muutoksia vastaavasti, esimerkiksi vuonna 2020 yhteensä 251 
miljoonalla eurolla alaspäin.

Taulukko 1. Hallitusohjelman mukainen vaalikauden kehys 2020–2023 (vuoden 2020 hintatasossa),  
miljoonaa euroa (kehyspäätös 7.10.2019)

2020 2021 2022 2023

Kehyspäätös 4.4.2019 44 853 46 417 46 582 46 716

Hallitusohjelman mukaiset kehykseen kuuluvat menot yh-
teensä 2 058 2 884 2 518 1 400

- pysyvät kehysmenojen lisäpanostukset 1 078 1 375 1 318 1 370

- pysyvät kehysmenojen uudelleenkohdennukset -50 -50 -125 -100

- kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit (kehysmenot) 730 419 175

- varaus tulevaisuusinvestointien rahoitukseen 840 850

- lisätalousarviovaraus 300 300 300 100

Edellisen vaalikauden kuntien verotulomenetysten kompen-
saatioiden siirto kehykseen kuuluviksi 1 012 1 012 1 012 1 012

Kehystason muut rakenteelliset tarkistukset -251 -191 -293 -388

Kehystason hinta- ja kustannustasotarkistukset -45 -37 -38 -34

Varaus ennakoimattomiin menotarpeisiin vuosina 2020–2022 150 244 135

Vaalikauden kehystaso (ml. lisätalousarviovaraus) 47 778 50 329 49 915 48 706

Vaalikauden 2020–2023 ensimmäisessä kehyspäätöksessä asetettu kehystaso säilyy läpi 
vaalikauden muuttumattomana lukuun ottamatta vuosittaista hintakorjausta sekä raken-
teellisia korjauksia. Hallituksen ensimmäinen kehyspäätös 7.10.2019 laadittiin siten, että 
hallinnonaloille jäi kohdentamatta lisätalousarviovarauksen ja tulevaisuusinvestointeihin 
tarkoitetun varauksen ohella vuosittainen 100–150 miljoonan euron jakamaton varaus.
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Taulukko 2. Kehyspäätös 7.10.2019 (vuoden 2020 hintatasossa), miljoonaa euroa

2020 2021 2022 2023

Vaalikauden kehys 47 778 50 329 49 915 48 706

   Hallinnonalojen kehykset yhteensä 47 378 49 039 48 615 48 462

   Lisätalousarviovaraus 300 300 300 100

   Jakamaton varaus 100 150 150 144

   Varaus tulevaisuusinvestointeihin 840 850

Poikkeukset vuosina 2020–2023
Vaalikauden kehys asetettiin hallituksen ensimmäisessä kehyspäätöksessä lokakuussa 
2019. Alkuvuonna 2020 alkaneen koronavirustilanteen seurauksena vaalikauden kehyk-
seen on tehty useita poikkeuksia. 

Maaliskuussa 2020 hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen 
olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Myös valmiuslaki otettiin käyttöön. 
Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa hallitus totesi vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousar-
vion yhteydessä, että valtiontalouden menokehys ei rajoita vuotta 2020, jolle kohdentuu 
määräaikaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä mm. koronaviruksen terveydellisten ja talo-
udellisten vaikutusten torjuntaan. Vuoden 2020 kehystasoa ei myöskään enää ylläpidetty 
ja seurattu ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä lähtien.

Huhtikuussa 2020 hallitus päätti aloittaa kehyssääntöön sisältyvän poikkeusolojen me-
kanismin käyttöönoton valmistelun. Toukokuussa talouspoliittinen ministerivaliokunta 
puolsi valtioneuvostolle poikkeusolojen mekanismin käyttöönottoa. Poikkeusolojen me-
kanismi on käytössä vuosina 2021 ja 2022 mahdollistaen 500 miljoonaa euroa per vuosi 
kertaluonteisiin menoihin.

Koronavirustilanne on poikkeusolojen ja valmiuslain voimassaolon päättymisen jälkeen-
kin jatkunut vaikeana, mistä johtuen koronaan liittyvät välittömät kustannukset kuten 
testaukseen ja testauskapasiteetin nostamiseen, jäljittämiseen, karanteeneihin, potilai-
den hoitoon, matkustamisen terveysturvallisuuteen sekä rokotteeseen liittyvät menot 
katetaan kehyksen ulkopuolisina menoina vuosina 2021–2023. Aluksi poikkeus linjattiin, 
vuoden 2021 talousarvioesityksen yhteydessä, vain vuotta 2021 koskevana. Kevään 2021 
kehyspäätöksessä poikkeus ulotettiin myös vuosille 2022 ja 2023.

Kevään 2020 kehyspäätöksessä luokiteltiin poikkeuksellisesti kehyksen ulkopuo-
lelle kaksi yritysrahoituksen menokokonaisuutta: Arvio tappiokorvausmenoista liit-
tyen Finnveran Oyj:n kotimaan rahoitusvaltuuksien nostoon, sekä pk-yritysten tukien 
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myöntämisvaltuuksien korotusten (vain vuoden 2020 ensimmäinen ja toinen lisätalousar-
vio) määrärahavaikutukset jatkovuosille.   

Vuoden 2021 talousarvioesityksessä otettiin käyttöön ylimääräinen kehysvaraus käytettä-
väksi kertaluonteisiin ja finanssipoliittisesti pakollisiin koronavirustilanteesta aiheutuviin 
menotarpeisiin. Alun perin 500 miljoonan euron suuruista varausta korotettiin vuoden 
2021 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä 1 350 miljoonalla eurolla yhteensä 1 850 mil-
joonan euron tasolle. Tästä 1 350 miljoonan euron korotuksesta 650 miljoonaa euroa on 
varattu siirtoon valtiontakuurahastolle Finnvera Oyj:n vientitakuu- ja erityistakaustoimin-
nan pääomittamista varten eikä se ole käytettävissä muihin menoihin. Jos edellä mainit-
tuja menoja aiheutuu vähemmän kuin mihin kehyksessä on varauduttu, erotusta ei käy-
tetä muiden menojen lisäämiseen.

Keväällä 2021 Suomen talouden ja finanssipoliittisten tarpeiden kokonaiskuva poikkesi 
muun muassa koronavirustilanteen myötä merkittävästi siitä, mikä tilanne oli syksyllä 2019 
vaalikauden kehystä asetettaessa. Osana kevään 2021 puoliväliriihen ratkaisuja hallitus 
päätti korottaa vaalikauden kehystä vuosille 2022–2023. Kehystä korotettiin 900 miljoonaa 
euroa vuodelle 2022 ja 500 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Osana kokonaisuutta kehys-
menoja kohdennetaan uudelleen pysyvästi 370 miljoonalla eurolla vuodesta 2023 alkaen.

Taulukko 3. Poikkeukset vuosina 2020–2023

2020 2021 2022 2023

Kehys ei rajoita menoja x

Poikkeusolojen mekanismi käytössä* x x

Rajattujen, yritysrahoitukseen liittyvien menojen luokittelu kehyksen ulkopuolelle x x x

Koronaan välittömästi liittyvien, terveysturvallisuuden menojen luokittelu kehyksen 
ulkopuolelle x x x

Kehysvaraus kertaluonteisiin ja finanssipoliittisesti pakollisiin koronavirustilanteesta 
aiheutuviin menotarpeisiin x

Kehystason korotus x x

*Poikkeusolojen mekanismi sisältyi jo hallitusohjelman kehyssääntöön.
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Taulukko 4. Vaalikauden kehykseen tehdyt tarkistukset kehyspäätöksen 7.10.2019 jälkeen, miljoonaa euroa*

2020** 2021 2022 2023

Kehyspäätös 7.10.2019 47 778 50 329 49 915 48 706

Rakenteelliset tarkistukset 45

Vuoden 2020 talousarvioesityksen täydentäminen 47 822

Hinta- ja kustannustasotarkistukset 558 551 539

Rakenteelliset tarkistukset 17 4 10

Kehyspäätös 16.4.2020 50 903 50 471 49 254

Hinta- ja kustannustasotarkistukset 110

Rakenteelliset tarkistukset 962

    josta: Poikkeusolojen mekanismi 500

    josta: Kehysvaraus kertaluonteisiin ja finanssipoliittisesti pakollisiin 
koronavirustilanteesta aiheutuviin menotarpeisiin 500

Vuoden 2021 talousarvioesitys 51 975

Hinta- ja kustannustasotarkistukset 806 793

Rakenteelliset tarkistukset 67 14 463

    josta: Poikkeusolojen mekanismi 500

    josta: Tekniset muutokset sote-uudistukseen liittyen 13 963

Kehystason korotus 900 500

Kehyspäätös 12.5.2021 52 243 65 011

Hinta- ja kustannustasotarkistukset -28

Rakenteelliset tarkistukset 1 334

    josta: Kehysvaraus kertaluonteisiin ja finanssipoliittisesti pakollisiin 
koronavirustilanteesta aiheutuviin menotarpeisiin 1 350

Vuoden 2021 kolmas lisätalousarviesitys 53 281

 *Taulukossa on esitetty vain olennaisimmat vaiheet. Esimerkiksi vuoden 2021 kehystasoon on tehty tarkistuksia myös täydentävässä 
talousarvioesityksessä sekä ensimmäisessä ja toisessa lisätalousarvioesityksessä. Nämä tarkistukset sisältyvät samoille riveille kuin 
kolmannen lisätalousarvioesityksen tarkistukset.

 **Vuoden 2020 kehystasoa ei seurattu enää lisätalousarvioissa, sillä kehys ei rajoittanut menoja vuonna 2020. 
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Taulukko 5. Vaalikauden kehys, miljoonaa euroa

2021 2022 2023

Vaalikauden kehys 53 281* 52 243* 65 011

   Hallinnonalojen kehykset yhteensä 52 871 51 727 64 743

   Lisätalousarviovaraus 300 100

   Jakamaton varaus 90 216 168

   Varaus kertaluonteisiin ja finanssipoliittisesti pakollisiin  
   koronavirustilanteesta aiheutuviin menotarpeisiin 320

*Ml. poikkeusolojen mekanismin 500 miljoonaa euroa kertaluonteisiin menoihin

 Vuosi 2021 on vuoden 2021 hintatasossa ja vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvioesityksen mukainen.
 Vuodet 2022 ja 2023 ovat vuoden 2022 hintatasossa ja kehyspäätöksen 12.5.2021 mukaiset.
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Vaalikauden kehys

51,7 64,752,9

Vuosi 2021 on vuoden 2021 hintatasossa ja LTAE III 2021 mukainen. Vuodet 2022–2023 ovat
vuoden 2022 hintatasossa ja kehyspäätöksen 12.5.2021 mukaiset. Vaalikauden kehys muodostuu
hallinnonalojen kehysmenoista ja varauksista. 
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4 Vaalikauden kehyksen vuosittainen 
hinta- ja kustannustasotarkistus

Kehysjärjestelmä perustuu vaalikauden ajaksi asetettavaan reaaliseen vaalikauden kehyk-
seen. Tämä menokehys ilmaistaan päätöksentekovuotta seuraavan talousarviovuoden hin-
tatasossa. Esimerkiksi huhtikuun 2019 kehyspäätös vuosille 2020–2023 laadittiin kaikkien 
neljän vuoden osalta vuoden 2020 hintatasossa.

Nelivuotinen kehys korotetaan seuraavan vuoden hinta- ja kustannustasoon aina vuosit-
taisen kehyspäätöksen yhteydessä. Ministeriöt toimittavat peruslaskelmansa ja kehyseh-
dotuksensa valtiovarainministeriöön kuluvan vuoden hinta- ja kustannustasossa, esim. 
tammikuussa 2019 ehdotukset toimitettiin 2019 hinnoin. Kehykset muutettiin vuoden 
2020 hintatasoon valtiovarainministeriön budjettiosastolla ns. sektorihenkilökäsittelyn 
yhteydessä tammi–helmikuussa. Hinta- ja kustannustasokorjaus perustuu valtiovarainmi-
nisteriön kansantalousosaston riippumattomaan kokonaistaloudelliseen ennusteeseen ja 
siinä esitettyihin arvioihin eri indeksien vuosimuutoksesta. Tammi–helmikuussa käytettiin 
kansantalousosaston joulukuun ennustetta.

Hinta- ja kustannustasokorjaus tarkistetaan yhteystyössä ministeriöiden kanssa maalis-
kuussa kansantalousosaston maaliskuun ennusteella.

Hintakorjausta tarkistetaan myös loppukesästä talousarvioesityksen laadinnan yhteydessä. 
Tuolloin korjausta tarkennetaan niiltä osin kuin kansantalousosaston uusi ennuste poikkeaa 
maaliskuun ennusteesta. Myös täydentävän talousarvioesityksen yhteydessä loppusyksystä 
voidaan hintakorjaukseen vielä tehdä muutoksia, jos seuraavaksi vuodeksi vahvistetut kan-
saneläkeindeksi (KEL) tai työeläkeindeksi (TyEL) poikkeavat kesän ennusteesta. Lisätalous-
arvioissa voidaan tarvittaessa tehdä sopimusperusteisia hinta- ja kustannustasotarkistuksia.

Hinta- ja kustannustasotarkistuksen tarkoituksena on päivittää kehystaso siten, että se on 
samassa hintatasossa kuin ko. vuonna laadittava talousarvioesitys asettaen sille meno-
katon. Tarkistus perustuu pääosin, kuten koko kehysjärjestelmä, ennakolliseen ex ante 
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-tarkasteluun. Hinta- ja kustannustasotarkistus tehdään käytettävissä olevilla eri indeksejä 
koskevilla ennustetiedoilla. Puolustusvoimien ennakollinen kustannustasotarkistus kui-
tenkin korjataan jälkikäteen toteutuneen indeksikehityksen mukaiseksi. Vahvistetut KEL- ja 
TyEL-indeksit perustuvat menneen kauden hintakehitykseen eikä niitä siten tarkisteta jäl-
kikäteen.

Kehystason hintakorjaus tehdään ottamalla huomioon kaikki kehykseen kuuluvat menot 
ja niitä parhaiten kuvaavat indeksit. Hinta- ja kustannustasokorjauksen piirissä olevat mo-
mentit ja korjaukseen käytettävät indeksit on esitelty tarkemmin liitteessä 1. Hintakorjaus 
koostuu kolmesta osiosta.

1. Lakisääteiset indeksikorjaukset

• tähän ryhmään kuuluvat mm. seuraavien menojen indeksikorjaukset: 
valtionosuudet, lakisääteisesti indeksisidotut etuudet, eläkkeet, yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen valtionrahoitus

• indeksikorjaus tehdään sekä kokonaiskehystasoon että momenteille 

• korjaus oli vaalikaudella 2016–2019 vuosittain välillä 4–121 miljoonaa euroa (osa 
indekseistä oli jäädytettyinä)

• korjauksen laskennassa käytetään mahdollisimman täsmällisesti niitä indeksejä, 
joihin ko. meno on lakisääteisesti sidottu: KEL-, TyEL, valtionosuus-, kuluttajahinta- 
ja yliopistoindeksejä sekä ammatillisen koulutuksen indeksiä

2. Sopimus- tai päätösperusteiset hintakorjaukset

• tähän ryhmään kuuluvat seuraavien menojen hintakorjaukset: valtion 
palkkaratkaisut, puolustusvoimien materiaalihankintojen ja toimintamenojen 
indeksitarkistus

• hintakorjaus tehdään sekä kokonaiskehystasoon että momenteille 

• korjaus vaihteli vaalikaudella 2016–2019 vuosittain -8 miljoonasta eurosta 110 
miljoonaan euroon

• puolustusvoimien korotuksen piirissä olevia menoja korotetaan ennakollisesti 1,5 
prosentilla ja korotus tarkistetaan jälkikäteen (katso liite 1)

• valtion palkkausmenoihin liittyvät hintakorjaukset vaihtelevat vuodesta toiseen 
riippuen tehdyistä virka- ja työehtosopimusratkaisuista, sillä kehystasoa korjataan 
toteutuvan palkkaratkaisun mukaisesti, ei indeksiennusteilla
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3. Muiden kehykseen kuuluvien menojen hintakorjaukset

• tämä ryhmä sisältää kaikki muut kehykseen kuuluvat menot (vuokria, 
siirtomenoja, reaali-investointeja ym.)

• hintakorjaus tehdään kokonaiskehystasoon, mutta ei ao. momenteille, joten se 
lisää kehyksen liikkumatilaa (tai vähentää sitä, jos hintakorjaus olisi negatiivinen) 
ja voidaan kohdentaa harkinnanvaraisesti

• hintakorjaus on ollut kaudella 2016–2019 vuosittain välillä 90–220 miljoonaa 
euroa 

• muiden kehysmenojen hintakorjaus tehdään painotetusti vaalikauden 
alun menorakenteen mukaisesti (kauden 2020–2023 painotus rakentuu 
kehyspäätöksen 2020–2023 pohjalta menojen taloudelliseen laadun mukaan 
luokiteltuna)

Lakisääteiset ja sopimusperusteiset hintakorjaukset tehdään vaalikauden kehyksen tasoon 
aina samansuuruisina kuin momenteille on budjetoitu. Näin ollen hinta- ja kustannustason 
muutoksesta aiheutuva menojen kasvu otetaan näissä tapauksissa automaattisesti huo-
mioon kokonaiskehystason mitoituksessa.

Kolmannen ryhmän (eli muiden kehysmenojen) hintakorjaus pohjautuu vaalikauden en-
simmäisen kehyspäätöksen kehysmenojen rakenteeseen taloudellisen laadun mukaan 
luokiteltuna sekä kunkin menoluokan hintakehitystä parhaiten kuvaavan indeksin ennus-
teeseen. Hintakorjaus tehdään vain kokonaiskehystasoon.
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5 Kehyksen rakennekorjaukset

Hallitusohjelmassa linjataan että kehyksen kokonaistasoon voidaan tehdä kehyksen raken-
teellisia tarkistuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vaalikauden kehyksen tai yksit-
täisen vuoden kehystasoa nostetaan tai alennetaan. Mutta miksi ja millaisissa tilanteissa 
tätä tyypillisesti tapahtuu?

Hallitusohjelmassa linjataan että kehyksen ei tule rajoittaa uudelleenbudjetointeja tai meno-
kokonaisuuksien ajoitusmuutoksia. Jos esimerkiksi vuosille 2022–2023 ajoitettu aluksen 
peruskorjaus päätetään aientaa vuosille 2020–2021, alennetaan vuosien 2022–2023 kehys-
tasoa ko. summilla ja vastaavasti vuosien 2020–2021 kehystasoa korotetaan. Tai jos vuonna 
2020 kolmevuotisella siirtomäärärahalla budjetoitu IT-investointi myöhästyy ja käyttämättä 
oleva määrärahaosuus joudutaan peruuttamaan ja uudelleenbudjetoimaan vuonna 2022, 
tehdään vuoden 2022 kehystasoon ko. summaa vastaava korotus. Nämä ovat esimerkkejä 
rakennekorjauksista. Rakennekorjauksia tehdään myös mm. jos jonkin momentin budjetoin-
titapa muutetaan nettobudjetoinnista bruttobudjetointiin tai päinvastoin.  

Pääsääntöisesti kehyksen ulkopuoliset menot on budjetoitu momenteille, jotka ovat ko-
konaisuudessaan kehyksen ulkopuolella. On kuitenkin myös tapauksia, joissa yksittäinen 
kehykseen kuuluvalle momentille budjetoitu meno kuuluu kehyssääntöjen mukaan ke-
hyksen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa kehys ja sen liikkumatila voidaan säilyttää oikealla 
tasolla tekemällä kehystason rakennekorjaus. Esimerkiksi kehitysyhteistyön yhteistoimin-
tahankkeiden läpivirtausrahoitus budjetoidaan normaalille kehykseen kuuluvalle kehitys-
yhteistyön momentille (24.30.66), mutta samalla kehystasoon tehdään samansuuruinen 
rakennekorjaus, jotta tämä teknisesti välitetty suoritus ei rasita kehystä. Samalla periaat-
teella käsitellään myös mm. kuntien osin rahoittamat liikenneinvestoinnit: kokonaiskehys-
tasoa korotetaan tulomomentille budjetoitavalla kunnan rahoitusosuudella ja vastaava 
määräraha budjetoidaan liikennehankkeen kehykseen kuuluvalle momentille.
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On olemassa myös muita tilanteita, joissa kehykseen tehdään kehyssäännön hengen mu-
kaisia rakennekorjauksia. Talousarvioita ja vuosittaisia kehyspäätöksiä laadittaessa tulee 
myös eteen tilanteita, joissa ei ole aivan yksiselitteistä, kuuluuko meno kehykseen vai sen 
ulkopuolelle. Ohjenuorana toimivat tuolloin hallitusohjelman linjaus kehyssäännöstä sekä 
tulkinta-apuna kehystyöryhmien raportit. Nämä kehyssäännöt eivät kuitenkaan aina tuota 
yksiselitteistä ohjetta harkinnanvaraisten tilanteiden tulkintoihin. Hallitusohjelmaan sisäl-
tyvä linjaus ”valtiontalouden kehyksen tarkoitus on rajoittaa veronmaksajan maksettavaksi 
koituvien menojen kokonaismäärää” toimii harkinnanvaraisissa tilanteissa ohjenuorana.

FINANSSIS I JOITUSMENOT

Finanssisijoitukset koostuvat lainoista ja muista finanssisijoituksista (momenttipääte 80–89), 
ovat yleensä kertaluonteisia ja aiheutuvat valtion omaisuuden hankinnasta tai omaisuuden 
olomuodon muutoksesta. Finanssisijoitukset on nykymuotoisen kehysjärjestelmän aikana 
määritelty lähtökohtaisesti kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi.

Ajoittain tulkintavaikeutta on tuottanut se, mitkä finanssisijoitusmenot ovat 
kehyssäännön hengen mukaisesti kehyksen ulkopuolisia ja mitkä tulisi lukea kehykseen 
kuuluviksi. Pääsääntöisesti finanssisijoitusmomenteille budjetoitavat menot ovat aitoja 
finanssisijoituksia. Esimerkiksi lainojen osalta lähtökohta on, että ne maksetaan valtiolle 
takaisin korkojen kera. Joissain tapauksissa finanssisijoitus on kuitenkin poikkeuksellisesti 
sisällytetty kehykseen, kun sen on siinä vaiheessa katsottu olevan valtiolle lopullista menoa. 
Näin toimittiin vuosina 2015–2017 joidenkin Terrafame Group Oy:n pääomitusten kohdalla. 
Lisäksi vuoden 2020 talousarviossa liikenne- ja viestintäministeriön osakehankintojen 
momentin (31.01.88) määräraha muutettiin kehykseen kuuluvaksi. Kyseiseltä momentilta 
rahoitettaisiin hankeyhtiöiden kautta uusien ratayhteyksien suunnittelukustannuksia.  

Finanssisijoitus voidaan lukea kehykseen kuuluvaksi menoksi, mikäli sen siinä vaiheessa 
katsotaan olevan lopullista menoa. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että pääomitus 
käytetään tavanomaisia talousarviomenoja muistuttavaan käyttötarkoitukseen, ilman että 
valtiolle on tämän seurauksena odotettavissa tuottoa voitonjaon muodossa tai pääoman 
palautuminen.
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6 Vaalikauden kehyksen seuranta ja 
raportointi

Vaalikauden kehyksen hinta- ja kustannustasokorjauksia sekä rakennekorjauksia tehdään 
lähes aina budjettiprosessien yhteydessä. Tehdyt korjaukset taulukoidaan ja esitetään ky-
seisen budjettiesityksen yleisperusteluissa. Samalla luodaan katsaus kokonaiskehystasoon, 
kehykseen kuuluviin menoihin sekä käytettävissä olevaan jakamattomaan varaukseen.

Julkisen talouden suunnitelman liitteessä esitetään aina koostetusti edellisen julkisen ta-
louden suunnitelman jälkeen tapahtuneet rakennemuutokset. Lisäksi esitetään yksityis-
kohtaisesti hinta- ja kustannustasotarkistukset seuraavan vuoden hintatasoon. Julkisen 
talouden suunnitelman liitteenä ovat myös valtiovarainministeriön kansantalousosaston 
kokonaistaloudelliset ennusteet, joihin uusimmat hinta- ja kustannustasotarkistukset pe-
rustuvat.

Vaalikaudella 2020–2023 kiinnitetään erityistä huomiota rakennemuutosten raportoinnin 
selkeyteen. Rakennemuutokset pyritään kirjoittamaan auki aiempaa selkeämmin tiivistä-
mättä asiaa tarpeettomasti. Momenttien määrärahoja nettouttavia rakennekorjauksia pyri-
tään välttämään tai jos niitä tehdään, tulee kirjauksessa tuoda selkeästi ilmi, mitä moment-
teja ja määrärahoja nettoutus sisältää. Lisäksi jos aiempaa rakennekorjausta täsmennetään 
myöhemmässä budjettiprosessissa, viitataan selkeästi aiempaan rakennekorjaukseen sekä 
talousarvioesitykseen tai kehykseen, jossa rakennekorjaus on alun perin tehty.
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Liite 1  Kehysmenojen hinta- ja kustannustasokorjauksessa  
käytettävät indeksit

Lakisääteisesti indeksikorjattavat kehysmenot

28.50.15 Eläkkeet TyEL

28.50.16 Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot TyEL

28.90.30 Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen VOS

29.10.xx,  
29.80.xx, 
29.90.xx

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaiset valtionosuudet, useita momentteja VOS

29.01.51 Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (avustus ortodoksiselle kirkolle) KHI

29.01.52 Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin KHI

29.20.30 Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen ammatillisen koulu-
tuksen indeksi

29.40.50 Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan yliopistoindeksi

29.40.55 Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan yliopistoindeksi

29.70.55 Opintoraha ja asumislisä (opintoraha) KEL

30.10.42 Luopumistuet ja -eläkkeet TyEL/KEL

33.10.50 Perhe-etuudet (elatustuki) KHI

33.10.53 Sotilasavustus KEL

33.20.55 Valtionosuudet Työllisyysrahastolle KEL

33.30.60 Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (mm. vähimmäispäivärahat) KEL 

33.40.50 Valtion osuus merimieseläkekassan menoista TyEL3

33.40.51 Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista TyEL2

33.40.52 Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista TyEL

33.40.53 Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä TyEL

33.40.54 Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista TyEL

33.40.60 Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista KEL

33.50.50 Rintamalisät KEL

33.50.51 Sotilasvammakorvaukset KHI2

Kauteen 2016–2019 verrattuna lakisääteisesti indeksikorjattavien kehysmenojen lista 
on muuttunut jonkin verran. Hallitusohjelman mukaisesti opintoraha sidotaan indeksiin 
1.8.2020 alkaen. Ammatillisen koulutuksen määrärahan indeksisidonta on ollut lainsää-
dännössä vuodesta 2018 lähtien, mutta koska osa indeksikorotuksista oli jäädytetyinä vuo-
sina 2016–2019, vaikuttaa se ensimmäisen kerran vuoden 2020 määrärahaan. Momentin 
28.92.69 (Maksut Euroopan unionille) indeksikorjauksesta luovuttiin kevään 2019 teknisen 

3  STM:n hallinnonalalla on joitakin momentteja, joiden indeksikorjauksen laskenta on monimutkaista johtuen 
mm. siitä että valtion kustannus määräytyy eri indekseistä riippuvaisten maksutulojen ja menojen erotuksesta. Käy-
tettäväksi on valittu mahdollisimman hyvin hintakehitystä kuvaava indeksi.
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julkisen talouden suunnitelman yhteydessä. Momentin määräraha sisältää jo hintakom-
ponentin, joten erillistä indeksikorjausta ei tarvita. Varsinkin STM:n momenttien sisältö ja 
nimet ovat muuttuneet joissain tapauksissa. Momentti 31.20.60 (Siirto valtion televisio- ja 
radiorahastoon) siirrettiin parlamentaarisen työryhmän kannanoton mukaisesti kehyksen 
ulkopuolelle kesken viime vaalikauden. 

Sopimus- tai päätösperäisesti hintakorjattavat kehysmenot

27.10.01 Puolustusvoimien toimintame-
not (pl. henkilöstömenot)

ennakko 1,5 %, tarkistetaan kuluttajahintaindeksin toteuman mukaan

27.10.18 Puolustusmateriaalihankinnat ennakko 1,5 %, tarkistetaan teollisuuden tuottajahintaindeksin alaindeksin C28 
(Muiden koneiden ja laitteiden valmistus) toteuman mukaan (poikkeuksena 
Laivue 2020 -hankkeen indeksimenot, jotka tarkistetaan jälkikäteen sopimuk-
sissa yksilöityjen indeksien toteuman mukaisina)

27.10.19 Monitoimihävittäjien hankinta ennakko 1,5 %, tarkistetaan jälkikäteen sopimuksissa yksilöityjen indeksien 
toteuman mukaisina (ajankohta, jolloin momentille aloitetaan tekemään 
hintatarkistuksia on vielä avoinna)

27.30.20 Sotilaallisen kriisinhallinnan ka-
lusto- ja hallintomenot 

ennakko 1,5 %, tarkistetaan kuluttajahintaindeksin toteuman mukaan

Palkkaratkaisut ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksut

toteuman mukaisesti (momenteille budjetoitu muutos)

Muiden kehysmenojen hintakorjaus

momentti- 
pääte

taloudellisen laadun mukainen luokittelu indeksi

01–14, 
20–28

Muut toiminta- ja kulutusmenot (pl. eläkkeet, palkkausmenot, puolustusvoimien indeksi-
sidotut menot, perusväylänpidon menot)

KHI

Liikenneverkon menot (31.10.20, 31.10.76, 31.10.77, 31.10.78, 31.10.79) RKI
30–39 Muut valtionavut kunnille ja kuntayhtymille VOS
40–49 Valtionavut elinkeinoelämälle KHI
50–59 Ei-indeksoitavat siirrot kotitalouksille KEL
50–59 Muut valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille KHI
60 Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin KHI
60 Valtionosuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista KEL
61–65 EU-tukien valtion rahoitusosuudet, muut siirrot kotimaahan sis. ohjelmakehyksiin
66–69 Siirrot EU:lle ja ulkomaille kehys käyvin hinnoin
70–79 Reaalisijoitukset (pl. liikenneverkko) RKI
90–99 Muut menot KHI
  Lisäbudjettivaraus ja jakamaton varaus KHI
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