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· Hallituk~en esitys . Eduskunnalle laiksi valtiont~louden. tar-
kastuksesta annetun lain i8 §:n muuttamisesta: . 

ESITYKSEN P .ÄÄASTALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksessä ehdotetaan laista poistettavaksi 
valtiontalouden tarkastusviraston velvollisuus 
antaa vuosineljänneksittäin valtiontilintarkasta
jille ja valtiovarainministeriölle selostus toimin
nastaan edellisen neljänneksen aikana ~ek~ val
tioneuvostolle ja valtiontilintarkastajille kerto-

mus toiminnastaa~ edellisen varainhoit~vuoden 
aikana. Tietojen antaminen tarkastusviraston 
toiminnasta näille viranomaisille ehdotetaan 
låissa jätettäväksi kaikilta osin asetuksella sää
dettäväksi. 

PERUSTELUT. 

Valtiontalouden tarkastuksesta annetun lafu 
(967 /47) 18 §:n mukaan tarkastusviraston 
tulee antaa v.uosineljänneksittäin valtiontilintar
kastajille ja valtiovarainministeriölle selostus 
toiminnastaan edellisen neljänneksen aikana 
sekä vuosittain valtioneuvostolle ja valtiontilin
tarkastajille kertomus toiminnastaan edellisen 
varainhoitovuoden aikana. Valtiontalouden tar
kastuksesta annetun asetuksen (216/65) 34 
§ :n 3 kohdan mukaan tarkastusviraston tulee 
lisäksi lähettää valtiontilintarkastajille tiedoksi 
eräitä asiakirjoja. 

Vuosineljänneksittäin annettava selostus tar
kastusviraston toiminnasta ei ole osoittautunut 
enää nykyoloissa tarpeelliseksi, koska valtion
tilintarkastajat ja valtiovarafumfuisteriö saavat 
varainhoitovuoden aikana riittävästi ja nopeam
min tietoja tarkastusviraston toiminnasta edel
lä mainittuun asetuksen säännökseen ja osittain 
käytäntöön perustuen muun muassa siten, että 
tarkastuskertomukset, aloitteet, lausunnot ja 
tarkastusten johdosta tehdyt tarkastusneuvos
ton päätökset lähetetään niille tiedoksi. Vei-
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vollisuus neljännesvuosiselostuksen antamiseen 
voitaisiin siten poistaa. Samalla olisi kuiten
kin täydennettävä tiedonantoa koskevia sään
nöksiä. Annettavien tietojen luettelemmen 
eräiltä osin laissa ja eräiltä osin asetuksessa 
ei kuitenkaan ole johdonmukaista. Joustavin
ta olisi jättää asia kaikilta osin asetuksessa pää
tettäväksi. Tarkastusviraston toiminnan luon
teen ja asioiden laadun huomioon ottaen tie
tojen antamisvelvollisuuden tulisi perustua 
edelleen kuitenkin lakiin. Tämän vuoksi eh
dotetaan, että lain 18 §:stä poistetaan tar
kastusviraston velvollisuus neljännesvuosi
selostuksen ja vuosikertomuksen antamiseen 
ja että tietojen antaminen tarkastusviraston 
toiminnasta valtioneuvostolle, valtiontilintar
kastajille ja valtiovarainministeriölle jätettäisiin 
laissa asetuksella säädettäväksi. Lain muutok
sen nojalla tämän jälkeen annettavalla asetuk
sella on tarkoitus täydentää ja tehostaa tie
tojen antamisvelvollisuutta nykyisestä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä 
joulukuuta 1947 annetun lain (967 /47) 18 § näin kuuluvaksi: 

18 §. 
· Tarkastusviraston tulee antaa• ·valtioneuvos

tolle, valtiontilintarkastajille' ja valtiovarainmi
nisteriölle tietoja toiminnastaan sen mukaan 
kuin asetuksella säädetään. 

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1980. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 · . 

Tasavallan Presidep.tJ:i 

URHO KEKKONEN 

päivänä 

Va1tiovarainminister,i Ahti Pekkala 
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Luonnos Liite 

Asetus 
valtiontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissä päivänä kuuta 198 . 

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan valtiontalouden tarkastuksesta 14 päivänä huhti
kuuta 1965 annetun asetuksen (216/65) 6 luvun otsake sekä 33 ja 34 §, näistä 34 § sellai
sena kuin se on osittain muutettuna 28 päivänä tammikuuta 1972 annetulla asetuksella 
( 79/72 ) , näin kuuluviksi: 

6 luku. 
Tarkastusviraston annettava! kertomukset, 

asiakirjat, selvitykset ja muut tiedot. 

33 §. 
Tarkastusviraston tulee ennen 1 päivää huhti

kuuta antaa valtioneuvostolle, valtiontilintar
kastajille ja valtiovarainministeriölle kertomus 
toiminnastaan edellisen varainhoitovuoden ai
kana. 

34 §. 
Tarkastusviraston tulee toimittaa valtiontilin

tarkastajille ja valtiovarainministeriölle seuraa
vat asiakirjat, selvitykset ja muut tiedot toi
minnastaan varainhoitovuoden aikana: 

1) seuraavaa varainhoitovuotta koskeva toi
mintasuunnltelma, 

2) valtion virastojen, laitosten ja liikeyri
tysten sekä valtionavun saajien tarkastuksista 

Helsingissä päivänä kuuta 198 

laaditut tarkastuskertomukset, tai milloin ker
tomusta ei ole laadittu, selostus tarkastuksesta 
ja siinä havaituista seikoista, samoin kuin tar
kastusten ja tarkastuskertomusten johdosta an
netut selitykset, lausunnot ja tarkastusneuvos
ton päätökset, 

3) tärkeimmät lausunnot, aloitteet ja uudis
tusehdotukset, 

4) selvitys muista asioista, joiden saattami
nen valtiontilintarkastajien ja valtiovarainmi
nisteriön tietoon on valtiontalouden hoidon 
sekä varojen käytön ja valvonnan tehostamisen 
kannalta tarpeen sekä 

5) valtiontilintarkastajien ja valtiovarainmi
nisteriön pyynnöstä muutoinkin niiden tehtä
vien hoidon kannalta tarpeellisia tietoja ja asia
kirjoja. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

Valtiovarainministeri 




