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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiontalouden tar
kastuksesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valtiontalouden tar
kastuksesta annettua lakia muutettavaksi siten, 
että siitä poistetaan tilimuistutusmenettelyä 
koskevat säännökset, jotka eivät vastaa tarkas
tusviraston tehtäviä ja toiminnan nykyistä luon
netta. 

Lisäksi ehdotetaan, että tarkastusviraston 

pääjohtajan ja osastopäälliköiden virat voivat 
olla sopimuspalkkaisia. Esitys liittyy tältä osin 
valtion vuoden 1982 tulo- ja menoarvioesityk
seen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhtey
dessä. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivästä maaliskuuta 1982. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 
(967 / 47) 8 § :n 1 momentin (365 /79) mu
kaan valtiontalouden tarkastusviraston tarkas
tusneuvosto voi, jos tarkastusviraston valvon
taan kuuluvassa toiminnassa on virheellisellä 
menettelyllä aiheutettu valtiolle vahinkoa ja 
vahinko on saman lain 10 §:ssä määritellyn tili
velvollisen tuottama, käsitellä asian tilimuistu
tusasiana ja velvoittaa tilivelvollisen tai hänen 
oikeudenomistajansa pesän varoilla korvaamaan 
vahingon valtiolle. 

Lain 8 § :n 2 momentin mukaan tarkastus
viraston tulee, jos virheellinen menettely kä
sittää rikoksen, ilmoittaa siitä viralliselle syyt
täjälle syytteen tekemistä varten, jollei rikos 
ole niin vähäinen, että tässä laissa säädettyjä 
toimenpiteitä on pidettävä riittävinä. 

Tilimuistutusmenettely on siten tarkoitettu 
eräänä vaihtoehtona sovellettavaksi tapauksiin, 
joihin ei sisälly rikosta tai joiden sisältämä 
rikos on niin vähäinen> ettei rangaistusvaati
muksen esittämiseen ole aihetta. 
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Valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 
edeltäjän, valtion revisiolaitoksesta annetun lain 
(126/31), mukaan korvausvelvollisuuden pe
rustaksi riitti syy-yhteys aiheutuneen vahingon 
ja virheellisen menettelyn välillä. Nykyisessä 
laissa asetettiin korvausvelvollisuuden edelly
tykseksi myös vahingon aiheuttaneen tilivel
vollisen tuottamus. Tämä ja oikeudenkäymis
kaaren 17 luvun muutoksella vuonna 1948 
voimaan saatettu vapaan todistusharkinnan pe
riaate vähensivät merkittävästi summittaisen 
asiakirjaprosessin luonteisen tilimuistutusmenet
telyn arvoa varsinaiseen tuomioistuinprosessiin 
verrattuna. Saman suuntaisesti on myöhemmin 
vaikuttanut vuonna 197 4 voimaan tullut uusi 
vahingonkorvauslainsäädäntö. Se sisältää sään
nökset vahingon aiheuttajan korvausvastuusta 
ja korvauksen sovittelusta. Vahingonkorvaus
lain (412/74) ja muiden vahingonkorvausta 
koskevien säännösten yhdenmukaista sovelta
mista valtionhallinnossa ohjaavana toimielime
nä on valtionkonttorin apuna valtionhallinnon 
vahingonkorvauslautakunta. Tilivelvollisen vir
kamiehen korvattavan vahingon määrä voidaan 
siten selvittää ja korvauksen periminen toi-
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meenpanna myös ilman tilimuistutusmenettelyä. 
Vahingonkorvauslain säännöksiä on sovellettu 
1 päivästä toukokuuta 1979 myös määrättäessä 
vahingonkorvausta tilimuistu tusmenettel yssä. 

Koska tilimuistutusmenettelyssä on kysy
mys ainoastaan valtiolle tuotetun vahingon 
korvaamisesta, on valtion kannalta edullisin ja 
siten ensisijainen menettelytapa se, että vahin
gon tuottanut tilivelvollinen vapaaehtoisesti 
korvaa vahingon tai sitoutuu sen korvaamiseen. 
Jos sopimukseen korvauksen suorittamisesta ei 
kuitenkaan päästä, voidaan korvausta hakea 
oikeudenkäyntiteitse. Käytännössä nämä menet
telytavat ovatkin syrjäyttäneet tilimuistutus
menettelyn. 

Tilimuistutusmenettely on valtiontalouden 
tarkastuksesta annetun lain voimaan tulon jäl
keen pantu vireille vain 17 kertaa. Kahdeksas
sa tapauksessa tarkastusneuvosto on velvoitta
nut tilivelvolliset suorittamaan valtiolle vahin
gonkorvausta. Kahdessa näistä tapauksista kor
kein hallinto-oikeus on vapauttanut tilivelvolli
set korvausvelvollisuudesta ja yhdessä tapauk
sessa se on katsonut yhden tilivelvollisen kor
vausvelvolliseksi ja vapauttanut muut. Viimei
nen tilimuistutusasia on käsitelty tarkastusneu
vostossa vuonna 1959. Tämä jo Ruotsin vallan 
ajalta peräisin oleva menettely on osoittautu
nut varsinaiseen oikeudenkäyntiin verrattuna 
epätarkoituksenmukaiseksi ja myös valtion ta
loudellisten etujen turvaamisen kannalta tar
peettomaksi. Siitä luopumisen ei ole havaittu 
aiheuttaneen valtiolle taloudellisia menetyksiä. 

Valtion tehtävien kasvu ja sen myötä 
tapahtunut valtion taloudenhoidon kehitys ovat 
asettaneet tarkastusviraston työmenetelmille ja 
toimitinan Juonteelle uusia vaatimuksia, joiden 
kanssa tilimuistutusmenettelyä koskevat sään
nökset eivät ole yhteensovitettavissa. 
Myös tarkastusneuvoston tosiasiallinen asema 
on viraston toiminnan kehittymisen myötä 
muuttunut. Sen edeltäjä revisioneuvosto sa
moin kuin sitä edeltänyt revisionioikeus toimi
vat monessa suhteessa tuomioistuinten tapaan. 

Ne olivat tarkastustoiminnan osalta lähinnä 
vain päätöksentekoelimiä. Niiden jäsenet eivät 
puuttuneet tarkastusten suoritukseen tai muu
hun päätöksentekoa edeltäneeseen asioiden val
misteluun. Tarkastusneuvosto sen sijaan on ak
tiivisesti ohjannut tarkastustoimintaa. Tarkas
tusosastojen päällikköinä toimivat tarkastusneu
voston jäsenet ovat johtaneet tarkastustoimin
taa omilla toimialueillaan ja osallistuneet mer
kittävästi tarkastuksiin liittyvien asioiden val
misteluun jo ennen niiden esittelyä tarkastus
neuvostolle. Tämä merkitsee tilimuistutusme
nettelyn osalta esitutkinnan ja tuomiovallan 
käytön välisen selkeän rajan puuttumista. Näin 
voidaan tilimuistutusta koskevien säännösten 
voimassaolo yleisten oikeusperiaatteidenkin 
kannalta asettaa kysymyksenalaiseksi. 

Edellä mainituista syistä ehdotetaan tili
muistutusmenettelyä koskevat säännökset ku
mottaviksi. Lisäksi lakia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että tarkastusviraston pääjohtajan 
ja osastopäällikön virat voivat olla sopimus
paikkaisia. Tämä vastaa keskusvirastojen osalta 
viime vuosina yleisesti noudatettua käytäntöä. 

Lakiin ehdotetaan samalla tehtäväksi eräitä 
vähäisiä teknisiä muutoksia ja tarkistuksia. 

2. A s i a n v a 1 m i s t e 1 u 

Esitys on valmisteltu valtiontalouden tarkas
tusviraston aloitteen pohjalta. Oikeusministeriö 
ja valtiokonttori ovat antaneet asiasta lausun
non. 

3. E s i t y k s e n t a 1 o u d e 11 i s e t j a o r
ganisatoriset vaikutukset 

Esityksellä ei ole suoranaisia taloudellisia 
vaikutuksia. Organisatoorisesti tilimuistutusme
nettelyn poistaminen merkitsee tarkastusviras
ton aseman ja toiminnan tarkistamista muuttu
nutta tosiasiallista tilannetta vastaavaksi. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

Voimassa olevassa valtiontalouden tarkastuk
sesta annetussa laissa on tilimuistutusmenette
lyä koskevia säännöksiä 5 § :n 3 momentissa, 

8 § :n 1 ja 2 momentissa, 9 § :n 1 momentissa 
sekä 10-12 ja 14-17 § :ssä. Nämä säännök
set ehdotetaan kumottavaksi tai sanannaltaan 
tarkistettaviksi siten, että tilimuistututusmenet
telyä koskevat kohdat poistetaan. Samalla on 
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tarpeen eräiltä osin muuttaa säännösten jär
jestystä. 

2 §. Pykälän 1 momentti ehdotetaan tar
kistettavaksi nykytilannetta vastaavaksi. Posti
säästöpankki on muutettu vuoden 1970 alusta 
Postipankiksi. Valtion Metallitehtaista on muo
dostettu vuoden 1950 lopulla valtionyhtiö Val
met Oy, joka kuuluu tarkastusviraston toimi
vallan piiriin valtionenemmistöisten osakeyh
tiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 
( 968/47) nojalla. 

4 §. Pykälässä olevaan virkojen ja toimien 
luetteloon ehdotetaan lisättäviksi tarkastus
virastoon perustetut suunnittelupäällikön ja 
erikoistutkijan sopimuspaikkaiset virat sekä 
siitä poistettavaksi apulaiskirjaajan toimi. Sa
malla ehdotetaan keskusvirastojen osalta ylei
sesti noudatetun käytännön mukaisesti, että 
pääjohtajan ja osastopäälliköiden virat voivat 
olla sopimuspalkkaisia. Säännöstä ehdotetaan 
lisäksi täydennettäväksi siten, että siihen li
sätään maininta tilapäisistä toimihenkilöistä. 

8 §. Pykälään ehdotetaan siirrettäväksi voi
massa olevan lain 9 §:n 1 momenttia vastaa
va säännös. 

9 §. Pykälään ehdotetaan siirrettäväksi voi
massa olevan lain 13 §:ää vastaava säännös. 
Säännöstä ehdotetaan samalla muutettavaksi si
ten, että siitä poistetaan syytteeseen saatta-

mista koskeva maininta. Tarkastusviraston har
kintavallasta syytteeseen saattamista koskevalta 
osin on ehdotettu säädettäväksi 11 §: ssä. 

10 §. Pykälään ehdotetaan siirrettäväksi voi
massa olevan lain 9 §:n 2 momenttia vastaava 
säännös. 

11 §. Pykälään ehdotetaan siirrettäväksi 
voimassa olevan lain 8 §:n 2 ja 3 momenttia 
vastaavat säännökset. Samalla ensin mainittua 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että tarkastus
viraston velvollisuus ryhtyä säännöksessä tar
koitettuihin toimenpiteisiin tulisi toissijaiseksi 
verrattuna niihin viranomaisiin, laitoksiin ja 
liikeyrityksiin, joiden taloudenhoidossa virheel
linen menettely on havaittu. 

19 §. Säännös ehdotetaan tarpeettomana 
kumottavaksi. 

2. Voimaan t u 1 o 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 patvas
tä maaliskuuta 1982, josta lukien vuoden 1982 
tulo- ja menoarvioesityksessä ehdotetaan tarkas
tusvirastoon perustettavaksi sopimuspaikkaiset 
pääjohtajan ja osastopäälliköiden virat. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (967 / 

47) 5 §:n 3 momentti ja 12-17 ja 19 § sekä 
muutetaan 2 §:n 1 momentti sekä 4 ja 8-11 §, 
sellaisina kuin niistä ovat osittain muutettuina 4 § 9 päivänä huhtikuuta 1965 annetulla 

lailla (200/65) ja 8 § 23 päivänä maaliskuuta 1979 annetulla lailla (365/79), näin kuulu
viksi: 

2 § 
Tarkastusvirasto suorittaa valtion viran

omaisten, laitosten ja liikeyritysten talouden
hoidon tarkastusta ja valvontaa. Sen lisäksi vi
raston tulee, asetuksella ehkä säädettävin ra
joituksin, muutoinkin valvoa ja tarkastaa val
tion varojen käyttöä ja valtion omaisuuden 
hoitoa sekä niitä koskevaa tilinpitoa. Tarkastus 
ja valvonta ei kuitenkaan käsitä eduskunnan 
taloudenhoitoa ja sen vastattavina olevien ra
hastojen hallintoa eikä Suomen Pankin, Posti
pankin eikä kansaneläkelaitoksen toimintaa. 

4 § 
Tarkastusvirastossa voi olla pääjohtajan, 

osastopäällikön, suunnittelupäällikön, toimisto
päällikön, erikoistutkijan, ylitarkastajan ja tar
kastajan virkoja sekä apulaistarkastajan, notaa
rin, kirjaajan, kanslistin, toimistoapulaisen, ko
nekirjoittajan ja vahtimestarin toimia. 

Pääjohtajan, osastopäällikön, suunnittelupääl
likön ja erikoistutkijan virat voivat olla sopi
muspalkkaisia. 

Tarkastusvirastossa voi olla myös ylimääräi
siä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä. 
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Tarkastusvirasto voi käyttää apunaan asian
tuntijoita. 

8 § 
Jos tarkastusviraston valvontaan 2 §:n 1 

momentin mukaan kuuluvassa toiminnassa on 
virheellisellä menettelyllä aiheutettu valtiolle 
vahinkoa, tarkastusviraston tulee ilmoittaa siitä 
asianmukaista toimenpidettä varten sille val
tion viranomaiselle, laitokselle tai liikeyrityksel
le, jonka taloudenhoidossa virheellisyys on ha
vaittu. Jos virheellinen menettely on todettu 
muussa 2 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa 
varojen käytössä, ilmoitus on tehtävä tätä toi
mintaa yleisesti valvovalle valtion viranomai
selle. 

9 § 
Jos havaittu virheellisyys koskee niin vä

häistä rahamäärää, että asian selvittämisestä, 
sen edelleen käsitteleruisestä tarkastusvirastossa 
tai oikaisun toimeenpanosta katsotaan aiheutu
van työtä tai kustannuksia enemmän kuin vir
heellisyydestä on aiheutunut vahinkoa, tarkas
tusvirasto voi asetuksella säädettävissä rajoissa 
päättää, että asia ei anna aihetta toimenpitei
siin. 

Tehtäessä 1 momentissa tarkoitettua päätös
tä on otettava huomioon, onko virheellinen 

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1981 

menettely jatkunut tai onko toimenpiteisiin ryh
tyminen virheen johdosta tarpeen periaatteelli
sista syistä. 

10 § 
Valtion viranomaisen, laitoksen ja liikeyri

tyksen on annettava tarkastusvirastolle tieto 
toimenpiteestä, johon 8 §:ssä tarkoitetun il
moituksen johdosta on ryhdytty. 

11 § 
Jos virheellinen menettely käsittää rikok

sen eikä 8 §:ssä tarkoitettu viranomainen, lai
tos tai liikeyritys ryhdy toimenpiteisiin asian
omaisen saattamiseksi syytteeseen, tarkastusvi
raston tulee ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin. 

Jos rikos on vähäpätöinen, tarkastusvirasto 
voi olla ryhtymättä 1 momentissa tarkoitettui
hin toimenpiteisiin. 

Palvelussuhteessa valtiolle aiheutetun vahin
gon korvaamisesta on voimassa, mitä siitä on 
erikseen säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain ·muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (967 / 

47) 5 §:n 3 momentti ja 12-17 ja 19 § sekä 
muutetaan 2 §:n 1 momentti sekä 4 ja 8-11 §, 
sellaisina kuin niistä ovat osittain muutettuina 4 § 9 päivänä huhtikuuta 1965 annetulla 

lailla (200/65) ja 8 § 23 päivänä maaliskuuta 1979 annetulla lailla (365/79), näin kuulu
viksi: 

Voimassa oleva laki 

2 §. 
Tarkastusvirasto suorittaa valtion viranomais

ten, laitosten ja liikeyritysten taloudenhoidon 
tarkastusta ja valvontaa. Sen lisäksi viraston 
tulee, asetuksella ehkä määrättävin rajoituksin, 
muutoinkin valvoa ja tarkastaa valtion varojen 
käyttöä ja valtion omaisuuden hoitoa sekä nii
tä koskevaa tilinpitoa. Valvonta ja tarkastus 
ei kuitenkaan käsitä eduskunnan taloudenhoi
toa ja sen vastattavina olevien rahastojen hal
lintoa eikä Suomen Pankin, postisäästöpankin, 
kansaneläkelaitoksen ja Valtion Metallitehtai
den toimintaa. 

4 §. 
Tarkastusvirastoon voidaan asettaa seuraavia 

peruspalkkaisen viran tai toimen haltijoita: 
pääjohtaja, osastopäällikkö, toimistopäällikkö, 

ylitarkastaja, tarkastaja, apulaistarkastaja, no
taari, kirjaaja, apulaiskirjaaja, kanslisti, toimis
toapulainen, konekirjoittaja ja vahtimestari. 

Lisäksi voi virastossa olla ylimääräisen toi
men haltijoita. 

Virasto voi käyttää apunaan asiantuntijoita. 

Ehdotus 

2 § 
Tarkastusvirasto suorittaa valtion viran

omaisten, laitosten ja liikeyritysten talouden
hoidon tarkastusta ja valvontaa. Sen lisäksi vi
raston tulee, asetuksella ehkä säädettävin ra
joituksin, muutoinkin valvoa ja tarkastaa val
tion varojen käyttöä ja valtion omaisuuden 
hoitoa sekä niitä koskevaa tilinpitoa. Tarkastus 
ja valvonta ei kuitenkaan käsitä eduskunnan 
taloudenhoitoa ja sen vastattavina olevien ra
hastojen hallintoa eikä Suomen Pankin, Posti
pankin eikä kansaneläkelaitoksen toimintaa. 

4 § 
Tarkastusvirastossa voi olla pääjohtajan, 

osastopäällikön, suunnittelupäällikön, toimisto
päällikön, erikoistutkijan, ylitarkastajan ja tar
kastajan virkoja sekä apulaistarkastajan, notaa
rin, kirjaajan, kanslistin, toimistoapulaisen, ko
nekirjoittajan ja vahtimestarin toimia. 

Pääjohtajan, osastopäällikön, suunnittelupääl
likön ja erikoistutkijan virat voivat olla sopi
muspalkkaisia. 

Tarkastusvirastossa voi olla myös ylimääräi
siä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä. 

Tarkastusvirasto voi käyttää apunaan asian
tuntijoita. 

5 § 

Tarkastusneuvoston istunnossa, jossa käsitel
lään 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua asiaa, tu
lee puheenjohtajalla tai ainakin yhdellä istun
toon osallistuvalta jäsenellä taikka istuntoon 
kutsutulla sijaisjäsenellä olla kelpoisuus tuoma
rin virkaan ja kokemusta tuomarin tebtävissä. 

(3 momentti kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

8 §. 
Jos tarkastusta suoritettaessa on havaittu, 

että tarkastusviraston valvontaan 2 §:n 1 mo
mentin mukaan kuuluvassa toiminnassa on 
virheellisellä menettelyllä aiheutettu valtiolle 
vahinkoa ja vahinko on 10 §:ssä tarkoitetun 
tilivelvollisen tuottama, tarkastusneuvosto voi 
käsitellä asian tilimuistutusasiana ja velvoittaa 
tilivelvollisen tai hänen oikeudenomistajansa, 
pesän varoilla, korvaamaan vahingon valtiolle. 
Vahingonkorvausta määrättäessä on noudatet
tava, mitä vahingonkorvauslaissa (412/74) ja 
työsopimuslaissa (320/70) on säädetty työnte
kijän ja virkamiehen korvausvastuusta. 

Mikäli virheellinen menettely käsittää rikok
sen, tarkastusviraston tulee ilmoittaa siitä vi
ralliselle syyttäjälle syytteen tekemistä varten, 
jollei rikos ole niin vähäinen, että tässä laissa 
säädettyjä toimenpiteitä on pidettävä riittävinä. 

Tilivajausasioissa noudatettakoon, mitä niis
tä on erikseen määrätty. 

9 §. 
Virheellisestä menettelystä, joka ei aiheuta 

8 §: ssä mainittuja toimenpiteitä, tarkastusvi
raston tulee muuta asianmukaista toimenpi
dettä varten ilmoittaa sille valtion viranomai
selle, laitokselle tai liikeyritykselle, jonka ta
loudenhoidossa virheellisyys on havaittu taikka, 
jos virheellinen menettely on todettu muussa 
2 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa varojen 
käytössä, omaisuuden hoidossa tai tilinpidossa, 
varojen käyttäjän, omaisuuden hoitajan tai tilien 
pitäjän toimintaa yleisesti valvovalle valtion vi
ranomaiselle. 

Toimenpiteestä, johon tarkastusviraston il
moituksen johdosta on ryhdytty, sekä sen tu
loksesta on annettava tieto tarkastusvirastolle. 

10 §. 
Tilivelvollisella tarkoitetaan tässä laissa jo

kaista, joka tarkastusviraston valvontaan 2 §:n 
1 momentin mukaan kuuluvalla alalla on päät
tänyt tai hyväksynyt tulouttamis- tai maksatta
mistoimenpiteen tahi, eriävää mielipidettä il
moittamatta, sellaisen esitellyt taikka joka on 
allekirjoittanut tai varmentanut maksumääräyk
sen tahi allekirjoittanut tili-ilmoituksen. Sen 
lisäksi on tilivelvollinen se, joka hoitaa valtion 
rahavaroja tai muuta hänen hoitoonsa uskottua 
valtion omaisuutta taikka jolla on erityinen 
velvollisuus valvoa valtion varallisuusoikcudel-

Ehdotus 

8 § 
Jos tarkastusviraston valvontaan 2 §:lz 1 

momentin mukaan kuuluvassa toiminnassa on 
virheellisellä menettelyllä aiheutettu valtiolle 
vahinkoa, tarkastusviraston tulee ilmoittaa siitä 
asianmukaista toimenpidettä varten sille val
tion viranomaiselle, laitokselle tai liikeyrityksel
le, jonka taloudenhoidossa virheellisyys on ha
vaittu. Jos virheellinen menettely on todettu 
muussa 2 § :n 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa 
varojen käytössä, ilmoitus on tehtävä tätä toi
mintaa yleisesti valvovalle valtion viranomai
selle. 

9 § 
Jos havaittu virheellisyys koskee niin vä

häistä rahamäärää, että asian selvittämisestä, 
sen edelleen käsittelemisestä tarkastusvirastossa 
tai oikaisun toimeenpanosta katsotaan aiheutu
van työtä tai kustannuksia enemmän kuin vir
heellisyydestä on aiheutunut vahinkoa, tarkas
tusvirasto voi asetuksella säädeltävissä rajoissa 
päättää, että asia ei anna aihetta toimenpitei
siin. 

Tehtäessä 1 momentissa tarkoitettua päätös
tä on otettava huomioon, onko virheellinen 
menettely jatkunut tai onko toimenpiteisiin ryh
tyminen virheen johdosta tarpeen periaatteelli
sista syistä. 

10 § 
Valtion viranomaisen, laitoksen ja liikeyri

tyksen on annettava tarkastusvirastolle tieto 
toimenpiteestä, johon 8 §:ssä tarkoitetun il
moituksen johdosta on ryhdytty. 
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Voimassa oleva laki 

lisia etuja tai valtion rahavaroja tai muun omai
suuden hoitoa tahi sitä koskevaa tilinpitoa. 

Mitä tilivelvollisesta on säädetty, ei kuiten
kaan koske valtioneuvoston jäsentä eikä oikeus
kansleria. 

11 §. 
Ennen kuin tilimuistutusasia otetaan tarkas

tusneuvostossa lopullisesti käsiteltäväksi, on 
tilivelvolliselle, jollei häntä aikaisemmin ole 
kuultu, varattava tilaisuus selityksen antami
seen. 

12 §. 
Jos tilivelvollisen korvattava vahinko on ai

heutunut siitä, että joku on saanut hänelle kuu
lumattoman edun, ja tilivelvollisen esittämän 
selvityksen mukaan asianmukaiseen toimenpi
teeseen edun saajaa vastaan on ryhdytty, on 
tilivelvolliselle ennen tilimuistutusasian lopullis
ta ratkaisemista varattava tilaisuus selvityksen 
esittämiseen toimenpiteen tuloksista. 

13 §. 
Jos havaittu virheellisyys koskee niin vä

häistä rahamäärää, että asian selvittämisestä, 
sen edelleen käsittelemisestä tarkastusvirastos
sa, asianomaisen syytteeseen saattamisesta tai 
oikaisun toimeenpanosta katsotaan aiheutuvan 
työtä tai kustannuksia enemmän, kuin virheet
lisyydestä on aiheutunut vahinkoa, tarkastus
virasto voi asetuksella määrättävissä rajoissa 
päättää, että asia saa raueta. Päätöstä tehtäessä 
on otettava huomioon, toistuuko virheellisyys 
samoissa tileissä useasti, onko virheellinen me
nettely jatkunut tai onko toimenpiteisiin ryh
tyminen virheen johdosta tarpeen periaatteelli
sista syistä. 

14 §. 
Mikäli valtion taloudenhoidossa on havaittu 

menetellyn voimassa olevien säännösten tai 
määräysten vastaisesti, mutta toiminta on ollut 
valtion talouden kannalta ilmeisesti edullista, 
tarkastusneuvosto voi päättää, että tilimuistu
tusasia saa raueta. 

Ehdotus 

11 § 
Jos virheellinen menettely käsittää rikok

sen eikä 8 §:ssä tarkoitettu viranomainen, lai
tos tai liikeyritys ryhdy toimenpiteisiin asian
omaisen saattamiseksi syytteeseen, tarkastusvi
raston tulee ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin. 

Jos rikos on vähäpätöinen, tarkastusvirasto 
voi olla ryhtymättä 1 momentissa tarkoitettui
hin toimenpiteisiin. 

Palvelussuhteessa valtiolle aiheutetun vahin
gon korvaamisesta on voimassa, mitä siitä on 
erikseen säädetty. 
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15 §. 
Tilimuistutusasia on ilmoitettava tarkastus

neuvoston käsiteltäväksi kahden vuoden ku
luessa siitä, kuin tilit, joihin sisältyvää virheel
listä menettelyä muistutus koskee, ovat tarkas
tettavassa kunnossa tarkastusvirastoon saapu
neet tai tarkastusvirastolle on ilmoitettu niiden 
olevan asianomaisessa virastossa tai laitoksessa 
tarkastusviraston virkamiehen tarkasteltavina. 

Tilivelvollisella ei ole 1 momentissa säädetyn 
määräajan kuluttua korvausvelvollisuutta, mi
käli korvausvaatimus ei aiheudu rikoksesta. 

16 §. 
Sillä, joka tilimuistutusasiassa on velvoitettu 

suorittamaan korvausta valtiolle, on oikeus ha
kea muutosta tarkastusneuvoston päätökseen 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta kolmenkym
menen päivän kuluessa siitä, kuin hän on saa
nut päätöksestä tiedon. 

17 §. 
Tarkastusneuvoston päätös, jolla tilimuistu

tusasiassa on velvoitettu suorittamaan korvaus
ta valtiolle, pannaan täytäntöön niinkuin alioi
keuden tuomio. 

19 §. 
Valtion revisiolaitoksen peruspalkkaisen vr

ran tai toimen haltija on velvollinen vastaan
ottamaan hänelle soveltuvan peruspalkkaisen 
viran tai toimen valtiontalouden tarkastusvi
rastossa. Viran tai toimen haltija, jota ei mää
rätä sanotunlaiseen virkaan tai toimeen, ase
tetaan lakkautuspalkalle. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 


