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Asiantuntijasuunnitelma
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys HE 106/2017 vp
Tulevaisuusvaliokunta on perinteisesti kuullut talousarvion yhteydessä asiantuntijoita tutkimukseen,
koulutukseen ja innovaatiojärjestelmään liittyen. Nyt uutena teema voisi olla myös Agenda2030, jonka TuV:n
mietinnön (TuVM 1/2017 vp) mukaan pitäisi näkyä myös budjetissa. Otimme tähän kantaa myös
lausunnossamme (TuVL 3/2017 vp) Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille
2018—2021:













Tulevaisuusvaliokunta muistuttaa, että myös kesäkuussa valmistuvan valtioneuvoston tulevaisuuselonteon
aiheena on työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Tulevaisuusselonteossa ja myöhemmin syksyllä
2017 valmistuvassa tulevaisuusvaliokunnan tulevaisuusmietinnössä esille nousevat työn tulevaisuuteen
liittyvät politiikkasuositukset on huomioitava julkisen talouden suunnitelmassa sekä tarkemmin vuosien
2018—2021 talousarvioissa.
Tulevaisuusvaliokunta huomauttaa, että valtioneuvoston Agenda2030-selonteko (VNS 1/2017 vp) ei näy
riittävästi julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2018—2021. Agenda2030-selonteon keskeisenä
sisältönä on kestävän kehityksen politiikkajohdonmukaisuus. Agenda2030-toimenpideohjelma on
otettava huomioon hallituskauden kaikissa vaiheissa, myös julkisen talouden suunnitelmassa.
Agenda2030-selonteossa mainittua ilmiöpohjaista budjetointia sekä vaihtoehtoisia skenaarioita on
kokeiltava myöhemmin vuosien 2018—2021 talousarvioesityksissä.
Tulevaisuusvaliokunnan Agenda2030-mietinnössä (TuVM 1/2017 vp) korostetaan BKT:lle rinnakkaisia
hyvinvoinnin mittareita, kuten esimerkiksi inhimillisen kehityksen indeksiä (HDI), aidon kehityksen
indikaattoria (GPI) ja kestävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksiä (ISEW).
Tulevaisuusvaliokunta edellyttää, että julkista taloutta arvioidaan ja suunnitellaan myös
hyvinvointimittareilla.
Tulevaisuusvaliokunta ehdotti lausunnossaan hallituksen talousarviosta vuodelle 2017 (TuVL 7/2016 vp), että
"koko Suomen yritystukijärjestelmä käydään läpi ja suunnataan uudelleen niin, että se aidosti tukee uuden
luomista. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi samassa yhteydessä, kun arvioidaan OECD:n kesäkuussa 2017
valmistuvan Suomen innovaatiopolitiikkaa arvioivan maaraportin toimenpidesuosituksia."
Tulevaisuusvaliokunta edellyttää, että OECD:n raportin tulokset arvioidaan tarkasti ja huomioidaan
tulevien vuosien painopisteissä ja budjeteissa.
Tulevaisuusvaliokunta ehdottaa, että Agenda2030-selonteon politiikkaperiaatteisiin sisältyvää
ilmiöpohjaista budjetointia kokeillaan erityisesti hyvinvointi- ja t&k&i-investointien vaikuttavuuden
arviointiin sekä digitalisaation edistämiseen.

Tällä perusteella talousarvioon kuultavaksi kutsuttavat voisivat olla:
1. VM, TEM ja OKM: normaaliin tapaan ja VM myös ilmiöpohjaisesta budjetoinnista (Tämän olen jo
kutsunut)
2. YM ja STM: ilmiöpohjaisesta budjetoinnista ja hyvinvointi-investoinneista
Jukka Hoffren: hyvinvointimittarit (mitä mittareita Hoffren suosittelee kokeiltavaksi, mikä on
mittareiden välinen ero?)
3. Kirjallisesti Suomen Akatemia, TEKES ja Sitra sekä suullisesti Unifi ja Arene: tutkimus, koulutus ja
kehittäminen

