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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion tulo- ja 
menoarvion ja tilinpäätöksen perusteista annetun lain muuttamises
ta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpäätöksen 
perusteista annettua lakia eli niin sanottua tilila
kia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtion
velan budjetoinnissa siirryttäisiin bruttobudje
toinnista nettobudjetointiin. Tulo- ja menoarvi
oon merkittäisiin vain uusien valtionlainojen ja 
valtionvelan kuoletusten välinen erotus. 

Tililakiin ehdotetaan lisättäväksi myös saan
nökset lisämenoarvioesityksen sisällöstä. Lisäme
noarvioesityksessä olisi osoitettava varat siinä eh
dotettujen menojen lisäysten ja tulojen vähen
nysten kattamiseen. Lisäksi esitykseen olisi sisälly
tettävä arvioidut olennaiset muutokset tulo- ja 
menoarvioon merkittyjen tulojen määrissä. 

Tililakiin ehdotetaan lisäksi otettaviksi saan
nökset nykyisin käytössä olevasta valtuusmenette
lystä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi; että 
tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä voidaan 
myöntää rajattu valtuus tehdä varainhoitovuonna 
sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutu
via menoja varten tarvittavat määrärahat otetaan 
joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan myöhem
piin tulo- ja menoarvioihin. 

Lisäksi esitykseen sisältyy eräitä muita, lähinnä 
menettelytapoihin liittyviä tililain muutoseh
dotuksia. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan lain 
hyväksymistä ja vahvistamista ensinnä seuraavan 
kalenterivuoden alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne p ehdotetut 
muutokset 

1.1. Uusien valtionlainojen ja valtionvelan 
kuoletusten merkitseminen tulo- ja me
noarviOon 

Valtion tulo- ja menoarvioon merkitään nykyi
sin bruttomääräisinä lainanotolla kertyvät tulot ja 
valtionvelan kuoletusmenot. Eräitä lyhytaikaisia 
lainoja ei sisällyterä tulo- ja menoarvioon. Jotta 
lyhytaikaista luoronottoa voitaisiin valtion tarpei
den ja rahamarkkinoiden vaatimalla tavalla laa
jentaa ja jotta lainoja voitaisiin nykyistä jousta
varumin vaihtaa ehdoiltaan edullisempiin lainoi
hin, olisi uusista lainoista saatavat tulot ja van-
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hoista lainoista suoritettavat kuoletukset tarkoi
tuksenmukaista merkitä tulo- ja menoarvwon 
nettomääräisesti. 

Korkotason vaihtelut ovat viime vuosina li
sääntyneet ja jyrkentyneet kansainvälisillä pää
omamarkkinoilla. Muutoksia on hyödynnetty si
ten, että valtioneuvosto on lainasopimusten ehto
jen mukaisesti irtisanonut valtion ottamia ulko
maisia lainoja ennenaikaisesti takaisinmaksetta
viksi. Takaisinmaksut eivät ole aiheuttaneet rasi
tusta valtion kassatalouden hoidolle, sillä irtisa
notut lainat on rahoitettu ehdoiltaan edullisem
milla lainoilla, jotka on otettu samoissa valuu
toissa kuin takaisinmaksetut lainat, tai valuutois
sa, jotka paremmin soveltuvat valtionvelan va
luuttarakenteeseen. Näillä järjestelyillä valtion 
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laskennalliset säästöt ennenaikaisesti irtisanotuis
ta lainoista nousevat arviolta 170-180 miljoo
naan markkaan verrattuna siihen, että ennenai
kaisesti irtisanotut lainat olisi maksettu takaisin 
lainaehtojen mukaisesti. . 

Vuoden 1985 tulo- ja menoarviossa varaudut
tiin ensimmäisen kerran erillisen irtisanomisen 
perusteella maksettavien lainojen aiheuttamiin 
menoihin. Tarkoitukseen myönnettiin I ja II 
lisämenoarviossa yhteensä noin 900 miljoonaa 
markkaa käytettäväksi kolmen lainan takaisin
maksamiseen. Vuodelle 1985 myönnettyjä lai
nanottovaltuuksia korotettiin samoin 900 miljoo
nalla markalla ja lisämenoarviossa tulopuolelle 
merkittiin vastaava lisäys. Vuoden 1986 tulo- ja 
menoarviossa on myönnetty 466 miljoonaa mark
kaa käytettäväksi ennenaikaisesti irtisanotun lai
nan takaisinmaksamiseen. Uusien valtionlainojen 
tulomomentille on merkitty tästä syystä vastaava 
lisäys. Vuoden 1986 I lisämenoarviossa on varau
duttu kolmen, yhteensä 391 miljoonan markan 
määräisen lainan ennenaikaiseen takaisinmak
suun. Lainanottovaltuuksia lainanvaihtojärjeste
lyihin liittyvien uusien lainojen ottamiseksi on 
lisätty samassa yhteydessä 1 840 miljoonalla mar
kalla. 

Valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpäätöksen 
perusteista annetun lain (136/ 31), jäljempänä 
tililaki, 2 §:n 1 momentin (356/66) mukaan 
valtion tulot ja menot on otettava tulo- ja 
menoarvioon brunomäärin niin, ettei menoja 
vähennetä tuloista eikä tuloja menoista paitsi, 
milloin valtiolle liikaa peritty tulo suoritetaan 
takaisin. Vanhan lainan korvaaminen uudella 
lainalla edellyttää tililain mainitun brunoperiaa
tesäännöksen johdosta, että tulo- ja menoarviossa 
on määräraha vanhan lainan takaisinmaksamisek
si. Vaatimus vaikeuttaa tarkoituksenmukaista lai
nanhoitopolitiikkaa, johon kuuluvat myös lai
nanvaihtojärjestelyt. Tällaisiin järjestelyihin tulisi 
voida ryhtyä mahdollisimman joustavasti ja tar
vittaessa nopeastikin. Vaikka lainanvaihtojärjeste
lyt eivät lisää valtion nettolainanottoa, ne edel
lyttävät nykyisin kuitenkin lisämäärärahoja ja 
valtioneuvoston lainanottovaltuuksien lisäämistä. 
Samalla tulo- ja menoarvion loppusumma kas
vaa. 

Hallitusmuodon 68 §:n 4 momentin mukaan 
tulo- ja menoarviossa on osoitettava menojen 
suorittamiseen tarvittavat varat. Tulo- ja menoar
viota valmisteltaessa ja siitä päätettäessä valtion 
lainanottotarvetta arvioidaan budjetin tasapai
nottamiseksi tarpeellisen lainanoton eikä budjet
titalouden kassamenojen ja -tulojen erotuksen 

pohjalta. Budjettiin merkityllä lainanotolla on 
siten budjettia muodollisesti tasapainottava mer
kitys. 

Hallitusmuodon 64 §:n mukaan valtiolainan 
ottamiseen vaaditaan eduskunnan suostumus. 
Suostumuksensa budjetin tasapainottamisen kan
nalta välttämättömien lainojen ottoon eduskunta 
antaa lainanottovaltuuksilla tulo- ja menoarvion 
käsittelyn yhteydessä. Lainanottovaltuuksilla, joi
den muoto on viime vuosina vakiintunut, on 
eduskunta oikeuttanut valtioneuvoston varain
hoitovuonna ottamaan valtioneuvoston tarkem
min määräämillä ehdoilla pitkäaikaista lainaa 
tiettyyn enimmäismäärään saakka. Nykyisen tul
kinnan mukaan pitkäaikaisena pidetään lainaa, 
jonka takaisinmaksu tapahtuu aikaisintaan seu
raavan varainhoitovuoden puolella. Käytännössä 
on lisäksi vaadittu, että pitkäaikaisen lainan 
laina-aika on vähintään 12 kuukautta. 

Tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä an
nettavilla lainanottovaltuuksilla valtioneuvosto 
on oikeutettu lisäksi varainhoitovuoden aikana 
käyttämään lyhytaikaista luottoa harkintansa mu
kaan. Lyhytaikaisena luottona pidetään nykyisin 
luottoa, jonka laina-aika on alle 12 kuukautta. 

Valtioneuvostolla olevien lyhytaikaisen luoton 
ottovaltuuksien perusteella lyhytaikaista luottoa 
otetaan vain siinä määrin, kuin valtion maksuval
miuden turvaaminen vaatii. Maksuvalmiuden 
turvaamiseksi otettavana luottona tulee käytän
nössä ensisijaisesti kysymykseen Postipankista saa
tava postipankkilain (511169) 22 §:n 2 momen
tissa tarkoitettu tililuotto. Lyhytaikaiseen luot
toon valtion maksuvalmiuden turvaamiseksi on 
jouduttu turvautumaan harvoin. 

Tulo- ja menoarvion katteena käytetään vain 
pitkäaikaisia lainoja. Vuodesta 1982 lähtien val
tio on ottanut osan tästä pitkäaikaisesta lainano
tosta laskemalla liikkeeseen pankkien merkittä
väksi velkasitoumuslainoja, joiden laina-ajat ovat 
vaihdelleet 12 kuukaudesta kahteen vuoteen. 
Velkasitoumuksia on laskettu liikkeeseen vuosit
tain useina sarjoina. Vuosina 1982-84 laskettiin 
velkasitoumuksia liikkeeseen yhteensä 3 200 mil
joonan markan määrästä. Vuonna 1985 pankkien 
merkittäväksi laskettiin liikkeeseen kymmenen 
yhteensä 1 475 miljoonan markan määräistä vel
kasitoumuslainaa, joista kolmen viimeisimmän 
merkintä tapahtui pankeille järjestetyn tarjouskil
pailun perusteella. Tarjouskilpailuihin voivat täl
lä hetkellä osallistua liikepankkien ja Postipankin 
ohella muutkin valtiovarainministeriön päättä
mät arvopaperikauppaa käyvät yhteisöt. 
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Kotimaisen lainanoton osuutta valtion koko 
lainanotosta on useiden vuosien aikana lisätty ja 
suuntauksen voidaan arvioida jatkuvan. Koti
maista lainanottoa on rajoittanut lainanoton kus
tannusten ohella myös kotimaisen rahoituksen 
saatavuus. Viime vuosina kotimaiset pääoma- ja 
rahamarkkinat ovat kuitenkin laajentuneet ja 
niillä on aiempaa paremmat mahdollisuudet 
myös valtion lainanotolle. 

Rahamarkkinoiden laajentuessa on niille kehi
tetty erilaisia lainamuotoja. Näistä tärkeimmät 
ovat pankkien sijoitustodistukset, yritysten liik
keeseen laskemat yritystodistukset ja valtion 
laina-ajaltaan yleensä yhden vuoden pituiset vel
kasitoumukset. Liikkeeseen laskettujen sijoitus
ja yritystodistusten sekä valtion velkasitoumusten 
määrä on toistaiseksi ollut rahamarkkinoiden ke
hittämispyrkimysten kannalta liian pieni eikä 
niille ole tästä syystä vielä kehittynyt riittävän 
toimivia jälkimarkkinoita. Tehokkaasti toimivien 
jälkimarkkinoiden edellytyksenä on riittävän ra
hoitusvälineistön määrän lisäksi niiden laina
aikojen monipuolisuus. 

Valtion lyhytaikaisten velkasitoumusten käyttö 
on yksi keino vaikuttaa rahamarkkinoiden kehit
tymiseen. Lyhytaikaisten velkasitoumusten mää
rän ja likvidisyyden ollessa riittäviä voisi valtio 
saavuttaa selkeän aseman markkinarahan markki
noilla. Lainanantajien velkasitoumuksistasaamas
ta tuotosta muodostuisi yksi markkinarahan ko
ron kiinnekohta. 

Valtion lyhytaikainen lainanotto, joka perus
tuisi laina-ajaltaan eripituisten velkasitoumusten 
käyttöön, loisi edellytykset rahan kysynnän ja 
tarjonnan nykyistä paremman vastaavuuden saa
vuttamiselle. Valtio voisi myös paremmin käyttää 
hyväkseen ne mahdolliset tilanteet, joissa lyhyt
aikaisen lainanoton kustannukset ovat pitkäai
kaista lainanottoa edullisempia. 

Valtion lyhytaikaisen luoronoton käytön laa
jentaminen edellä esitettyjen näkökohtien mu
kaisesti edellyttää, että lainatulot sisällytetään 
tulo- ja menoarvioon katteeksi. Valtion lyhyt
aikaisen luoronoton käyttö katteena olisi nykyisin 
tililain 2 §:n sisältämä bruttoperiaate huomioon
ottaen käytännössä hyvin vaikeata. 

Vanhojen lainojen korvaaminen uusilla lainoil
la samoin kuin lyhytaikaisen luoronoton käyttö 
valtion tulo- ja menoarvion katteena edellyttävät 
poikkeamista tililain 2 §:n 1 momentin sisältä
mästä bruttoperiaatteesta. Tämän vuoksi olisi 
tililain 2 §:ää muutettava siten, että se mahdol
listaisi valtionvelan budjetoinnin nettomääräises
ti. Valtionvelan vuotuinen muutos merkittäisiin 

tulo- ja menoarvioon vähentämällä valtionvelan 
kuoletukset uusista valtionlainoista saatavista tu
loista. 

1.2. Lisämenoarvioesityksen sisältö 

Hallitusmuodon 69 §:n 2 momentin mukaan 
eduskunnalle tulee antaa esitys lisäyksestä tulo- ja 
menoarvioon, jos vahvistettuun tulo- ja menoar
vioon havaitaan välttämättömästi tarvittavan 
muutoksia. Lisämenoarviosta tai lisämenoarvio
esityksestä ei ole tarkempia lain tasoisia säännök
siä. Myöskään niiden kattamista ei ole erikseen 
säännelty. 

Erityissäännösten puuttumisesta on osaltaan 
johtunut se, ettei lisämenoarvioesityksiä eikä 
myöskään lisämenoarvioita ole aiempina vuosina 
aina yksityiskohtaisesti katettu, vaan eduskunta 
on oikeuttanut valtioneuvoston käyttämään me
nolisäysten suorittamiseen valtiolle asianomaisen 
vuoden aikana kertyviä tuloja. Lisämenoarvioihin 
on tällöinkin merkitty myös tuloihin lisäyksiä ja 
varsinkin vuoden viimeiseen lisämenoarvioon 
vero- ja muiden tulojen tuottoarvioiden korotuk
sia. Vuoden 1982 viimeisessä lisämenoarviossa 
omaksuttiin uusi käytäntö, jonka mukaan lisäme
noarvioon sisällytettiin myös ne uudet olennaiset 
tuloarvioiden alennukset ja lisämenoarvion katta
misen kannalta välttämättömät menojen säästöt, 
jotka voitiin kohdistaa määrätyille momenteille. 
Aikaisemmin tulojen ja menojen vähennyksiä ei 
ollut sisällytetty lisämenoarvioiden tulojen ja me
nojen määriin. 

Lisämenoarviolla muutetun tulo- ja menoar
vion tasapainottamisen varmistamiseksi ehdote
taan lakiin lisättäväksi säännös lisämenoarvioesi
tyksen kattamisesta. 

Lisämenoarvioesitys antaa luotettavan pohjan 
siinä ehdotettujen muutosten harkinnalle vain, 
jos se sisältää kaikki tiedossa olevat olennaiset 
poikkeamat tulo- ja menoarviosta. Tällöin esitys 
antaa todenmukaisen kuvan valtiontalouden hoi
don tilasta varainhoitovuonna. Jos esitys sisältää 
vain osan näistä muutoksista, ei menojen hyväk
syttävyyttä ja tulojen riittävyyttä voida tarpeeksi 
asianmukaisesti ja Iuotettavasri harkita eikä 
meno- ja tulomuutoksia suhteuttaa keskenään. 
Erityisesti menojen tosiasiallinen kattamattomuus 
saattaa johtaa ajan mittaan maksuvalmiusvai
keuksiin. 

Jotta muutettu tulo- ja menoarvio olisi riittä
vän todenmukainen ja täydellinen, tulisi lisäme
noarvioesityksiin sisällyttää ainakin arvioidut 
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olennaiset muutokset valtion lainanoton sekä 
vero-, maksu- ja muiden tulojen tulo- ja menor
vioon merkittyjen kertymien määrissä. Tätä kos
keva säännös ehdotetaan lisättäväksi lakiin. Laissa 
ehdotetaan lisäksi nimenomaisesti säädettäväksi, 
että lisämenoarvioesityksessä voidaan esittää myös 
vähennyksiä määrärahoihin. 

1.3. Valtuusmenettely 

Tulo- ja menoarvion yksityiskohtaisissa perus
teluissa on vuosittain myönnetty erilaisia valtuuk
sia tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista 
aiheutuu myöhempinä vuosina menoja, joita 
varten tulo- ja menoarviossa ei ole vielä myönnet
ty määrärahoja. Valtuuksien myöntäminen pe
rustuu eräissä tapauksissa erityislainsäädäntöön. 
Yleensä valtuuksien myöntäminen kuitenkin pe
rustuu omaksuttuun budjettikäytäntöön. 

Hallitusmuodon 66 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunnan tulee päättää valtion tulo- ja meno
arviosta varainhoitovuodeksi kerrallaan ja siten 
hyväksyä varainhoitovuoden menot. Tulo- ja me
noarvion vuotuisuudesta johtuu, ettei eduskun
nalla ole oikeudellista velvollisuutta ottaa myö
hempien vuosien tulo-ja menoarvioihin valtuuk
sien käytöstä aiheutuvia menoja, ellei tällainen 
velvollisuus johdu valtuuden myöntämiseen oi
keuttavasta erityissäännöksestä. Valtuuksien pe
rusteella tehtyihin sopimuksiin onkin yleensä 
sisällytetty niin sanottu eduskuntaehto, jolla so
pimuksen toteuttaminen on saatettu riippuvai
seksi kunakin vuonna tulo- ja menoarvioon otet
tavista määrärahoista. 

Käytössä olleet valtuudet voidaan luokitella 
erilaisiin perustyyppeihin. Yleisimpiä valtuus
tyyppejä ovat tilausvaltuus eli valtuus sitoutua 
pitkäaikaisiin hankintoihin ja rakentamisvaltuus 
eli valtuus sitoutua useita vuosia kestäviin raken
nustöihin. Muina käytettyinä valtuustyyppeinä 
voidaan mainita muun muassa lainojen ja avus
tusten myöntämisvaltuudet, korkotukeen oikeut
tavien lainojen hyväksymisvaltuus, valtion avus
tamien rakennushankkeiden perustamissuunni
telmien ja toteuttamisohjelmien hyväksymisval
tuus sekä valtuus sitoutua usean vuoden ajan 
kestäviin kehitysyhteistyöhankkeisiin. 

Valtiontilintarkastajat ovat käsitellessään kerto
muksessaan vuodelta 1984 (s. 55-58) tilausval
tuusmenettelyä tulo- ja menoarviossa todenneet, 
että tilausvaltuusmenettely ei nykyisin kaikilta 
osin täytä hyvältä budjettimenettelyitä edellytet
täviä vaatimuksia. Tilausvaltuusmenettely rajoit-

taa valtiontilintarkastajien mielestä tosiasiallisesti 
eduskunnan budjettivaltaa tulevina vuosina, kos
ka esimerkiksi ulkomaisten toimitussitoumusten 
purkamisesta saattaisi aiheutua merkittäviäkin ta
loudellisia tappioita valtiolle. Valtiontilintarkas
tajat kiinnittivät huomiota siihen, että tilausval
tuusmenettelystä ei ole olemassa säännöksiä eikä 
vakiintunut budjettikäytäntö anna tarpeeksi kes
tävää pohjaa menettelytavalle. Valtiontilintarkas
tajat esittivät, että valtuusmenettelystä laadittai
siin säännökset eduskunnan tosiasiallisen budjet
tivallan koskemattomuuden turvaamiseksi. 

Valtuusmenettelyn käyttö on vaihtoehto siirto
määrärahojen käytölle. Valtuuksia hyväksymällä 
on voitu siirtomäärärahakamaa vähentää. Koska 
valtuuksia ei toisin kuin siirtomäärärahoja kateta, 
siirtyy valtuuksista aiheutuvien menojen kattami
nen myöhemmille vuosille. Myönnettävien val
tuuksien markkamääräinen arvo on nykyisin var
sin huomattava. Vuosina 1981-1985 on esimer
kiksi tilausvaltuuksia hyväksytty vuosittain 1, 5-
2,3 miljardia markkaa. Vuoden 1986 varsinaises
sa tulo- ja menoarviossa myönnettiin tulevina 
vuosina menoja aiheuttavia valtuuksia talonra
kennushankkeisiin 0,9 miljardia markkaa. Toi
saalta esimerkiksi sitoutumisvaltuuksia kehitysyh
teistyöhankkeisiin ja kehitysluottosopimuksiin 
myönnettiin aikaisemmat sitoumukset mukaan
lukien 2,6 miljardia markkaa. 

Koska valtuusmenettelyä käytetään laajasti ja 
valtuudet perustuvat nykyisin vain osittain lain 
säännöksiin, on valtuuksien myöntämisestä tar
peen sisällyttää lakiin yleissäännökset. Säännös
ten nojalla myönnettävien valtuuksien mukaisesti 
tehtävät sitoumukset tulisivat myös eduskuntaa 
velvoittaviksi sen hyväksyessä tulo- ja menoarvi
ota. Tililakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, 
jonka mukaan eduskunta voi tulo- ja menoarvion 
käsittelyn yhteydessä myöntää määrältään ja 
käyttötarkoitukseltaan rajattuja valtuuksia tehdä 
varainhoitovuonna sopimuksia ja antaa sitou
muksia, joista aiheutuvia menoja varten tarvitta
vat määrärahat otetaan joko kokonaan tai puut
tuvilta osiltaan myöhempiin tulo- ja menoarvioi
hin. Talonrakennushankkeita koskevien rakenta
missopimusten tekemiseen voitaisiin haluttaessa 
nykyiseen tapaan myöntää valtuus ilmoittamalla 
tulo- ja menoarviossa arviot hankkeen laajuudes
ta ja kustannuksista. Laissa säädettäisiin erikseen 
niistä edellytyksistä, joiden vallitessa hankkeen 
laajuus- ja kustannusarvioita saataisiin ylittää. 
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1.4. Eräät menettelyjä koskevat uudistukset 

Tililakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi eräitä 
jäljempänä selostettavia, lähinnä menettelytapoja 
koskevia muutoksia. 

Menorästi. Sellaisia suuruudeltaan tarkoin tie
dettyjä varainhoitovuoden menoja, joita ei ole 
voitu vuoden aikana maksaa, vastaavat määrät 
siirretään tililain 9 §:n 3 momentin (150/39) 
nojalla menorästeinä seuraavaan vuoteen. Meno
rästi, jota ei varainhoitovuotta lähinnä seuraavan 
vuoden aikana ole suoritettu, peruutetaan, jollei 
valtiovarainministeriö toisin määrää. Nykyistä lu
pamenettelyä ei voida enää pitää tarkoituksen
mukaisena, kun otetaan huomioon päätöksen
teon rutiiniluontoisuus. Asianomaisen hallinnon
alan ministeriöllä on valtiovarainministeriötä pa
remmat edellytykset selvittää laillisten edellytys
ten olemassaolo menorästien tileissäpitämistä 
koskevien lupien antamiselle ja harkita lupien 
antamisen tarkoituksenmukaisuutta. Tämän 
vuoksi ehdotetaan tililakia muutettavaksi siten, 
että ministeriöt ratkaisisivat hallinnonaloilleen 
kohdistuvat menorästien tileissäpitämistä koske
vat lupahakemukset. 

Eräiden tulojen ja menojen kohdentaminen 
varainhoitovuodelle. Verot ja veronluonteiset tu
lot sekä valtion antaman lainan lyhennykset ja 
korot merkitään nykyisin sen vuoden tuloksi, 
jonka aikana ne kertyvät valtion kassaan. Valtion 
velan korko merkitään käytännössä sen vuoden 
menoksi, jonka aikana se maksetaan. Vastaavasti 
valtion ottaman lainan emissioalennus merkitään 
sen vuoden menoksi, jonka aikana lainaa koskeva 
sopimus on tehty. Tililakiin ei sisälly nimeno
maista säännöstä, johon mainitut menettelyt pe
rustuisivat. Tämän johdosta lain 9 §:ään ehdote
taan lisättäväksi asiaa koskeva säännös. 

Edelliszile vuoszile kuuluvien menojen maksa
minen kuluvan vuoden määrå·rahasta. Vuosittain 
tulee maksettaviksi aiemmille varainhoitovuosille 
kuuluvia menoja, joista ei ole voitu lainmukais
ten edellytysten puuttuessa tehdä menorästejä. 
Tililain 9 §:n 4 momentin mukaan valtiovarain
ministeriö voi antaa luvan tällaisen menon mak
samiseen kulumassa olevan varainhoitovuoden 
vastaavasta määrärahasta. Lupahakemuksia käsi
tellään valtiovarainministeriössä vuosittain run
saat 300. 

Koska lupamenettely on suurelta osin rutiini
luonteista lainmukaisten edellytysten tarkistamis
ta ja tähän on parhaat mahdollisuudet useinkin 
asianomaisella tilivirastolla, ehdotetaan valtiova
rainministeriölle annettavaksi valtuus määrätä, 
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milloin lupaa ei tarvitse valtiovarainministeriöltä 
pyytää. Valtiovarainministeriö määrittelisi tällöin 
päätöksessään ne edellytykset, joiden vallitessa 
asianomainen tilivirasto voisi itse päättää edelli
siin vuosiin kohdistuvan menon maksamisesta 
kuluvan vuoden vastaavasta määrärahasta. Muissa 
kuin valtiovarainministeriön päätöksessä tarkoite
tuissa tapauksissa menon maksamislupa olisi 
edelleen pyydettävä valtiovarainministeriöltä. 

Eräät valtion tziinpäätökseen liittyvät selvityk
set. Valtion tilinpäätöksen yhteydessä esitettäviä 
tietoja koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkistetta
vaksi nykyisten olosuhteiden asettamien vaati
musten mukaiseksi. Säännöstä ehdotetaan muu
tettavaksi eräiden selvitysten osalta. Tilinpäätök
seen ei enää edellytettäisi selvitystä valtion omis
tamista osakkeista ja muusta tuloa tuonavasta 
valtion omaisuudesta. Samoin valtion takauksista 
ja vastuusitoumuksista esitettäisiin tilinpäätöksen 
yhteydessä luettelon sijasta selvitys. Valtiovarain
ministeriö voisi kuitenkin määrätä, että eräistä 
lakiin perustuvista joukkotakauksista ei tarvitsisi 
esittää selvitystä. 

Varastotziimenettely. Valtion kassavaroilla il
man määrärahoja hankittavia tarveainevarastoja 
koskevia säännöksiä ehdotetaan selkeytettäviksi 
nykyistä tulkintakäytäntöä vastaaviksi. 

Määräykset arvopapereiden hoitamisesta ja 
luetteloimisesta. Valtiokonttorin osakkeiden ja 
osuustodistusten hoito- ja säilytysvelvollisuutta 
koskevaa tililain 12 e §:n 2 momenttia (826/78} 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä ainoas
taan todettaisiin valtiovarainministeriöllä olevan 
oikeus antaa valtion osakkeiden, osuustodistusten 
ja muiden arvopapereiden hoitamisesta ja luette
loimisesta määräyksiä. 

2. Asian valmistelu 

Hallitus antoi eduskunnalle 27 päivänä marras
kuuta 1981 esityksen laiksi valtion tulo- ja meno
arvion ja tilinpäätöksen perusteista annetun lain 
muuttamisesta (hall. es. 237/1981 vp.). Maini
tussa esityksessä ehdotettiin muun muassa lisättä
väksi lakiin uusi, tähän esitykseen sisältyvää 6 b 
§:ää vastaava, lisämenoarvioesitystä koskeva sään
nös. Hallituksen esitys kuitenkin raukesi, koska 
sitä ei ehditty käsitellä loppuun vuonna 1983 
päättyneen vaalikauden aikana. 

Lakiehdotuksen valmistelu on pääosin perus
tunut tilisäännösten tarkistamistaimikunnan 
mietintöön (komiteanmietintö 1985: 13 ). Mietin
töön ei kuitenkaan sisältynyt mainittua 6 b §:ää 
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vastaavaa säännösehdotusta. Lakiehdotuksen val
tionvelan nettobudjetointia koskevat osat on val
misteltu valtiovarainministeriön tarkoitusta var
ten asettamassa työryhmässä, jossa on ollut edus
tettuna myös valtiokonttori. 

Tilisäännösten tarkistamistoimikunnan mietin
nöstä on. pyydetty lausunnot muun muassa kai
kilta ministeriöiltä, valtiokonttorilta ja eräiltä 
muilta keskusvirastoilta. Lausunnoissa on yleensä 
pidetty tähän lakiesitykseen sisältyviltä osin mie
tinnössä tehtyjä säännösehdotuksia perusteltuina. 
Lausunnot on pyritty mahdollisuuksien mukaan 
ottamaan huomioon esityksen valmistelussa. 

Viimeksi on esitystä valmisteltu virkatyönä val
tiovarainministeriössä, jolloin useimpia säännös
ehdotuksia on vielä eri tavoin kehitelty. Esitys on 
osa tililain ja -asetuksen kokonaisuudistusta. Esi
tykseen on koottu ne säännösehdotukset, joita 
hyväksyttäessä joudutaan säätämisjärjestystä eri
tyisesti harkitsemaan tai joiden voimaan saatta
minen on kiireellistä. Lakiehdotus muodostaa 
a~iallisesti itsenäisen säädöskokonaisuuden, joka 
ei edellytä tililain kokonaisuudistuksen muun 
osan hyväksymistä myöhemmin. 

3. Esityksen taloudelliset Ja hal
linnolliset vaikutukset 

Korvaamalla vanhoja, ennenaikaisesti takaisin 
maksettavia lainoja ehdoiltaan edullisemmilla, 
uusilla lainoilla voidaan alentaa velanhoidon kus
tannuksia. Tällaiset lainanvaihtojärjestelyt ovat 
nykyistenkin säännösten nojalla mahdollisia, ja 
niitä onkin käytännössä yhä enemmän toteutet
tu. Vaihtojärjestelyillä aikaansaatavat velanhoito
kustannusten säästöt johtuvat pääasiassa korko
menojen vähenemisestä. Joissakin tapauksissa lai
nanvaihtojärjestelyt saattavat olla edullisia myös 
siksi, että lainojen lyhennyseriä voidaan lykätä. 

Lakiehdotuksessa ehdotettava menettely, jossa 
lainatulot ja kuoletusmenot nettoutettaisiin kes
kenään tulo- ja menoarviossa, mahdollistaisi jär
jestelyjen nykyistä tuntuvasti joustavamman ja 
helpomman toteuttamisen. 

Mahdollisuus lyhytaikaiseen lainanottoon hel
pottaisi valtion lainanottotarpeen kattamista. 
Valtion lyhytaikaisen lainanoton kustannukset 
tulisivat käytännössä edelleenkin riippumaan 
Suomen Pankin päiväkoron tasosta. Valtion ly
hytaikaisen lainanoton vaikutuksia rahamarkki
noiden kehittämiseen on selostettu edellä koh
dassa 1.1. 

Valtionvelan nettobudjetoinnilla olisi huomat
tava muodollinen vaikutus budjetin loppusum
maan. Mikäli valtionvelka olisi merkitty valtion 
vuoden 1986 tulo- ja menoarvioon nettomääräi
senä olisi budjetin loppusumma pienentynyt 
6 938 miljoonalla markalla. 

Mikäli lyhytaikaisten velkasitoumusten liikkee.
seenlaskeminen katsotaan tarkoituksenmukaisek
si, tulisivat asiaa koskevat käytännön järjestelyt 
valtiokonttorin hoidettaviksi. Mahdollinen siirty
minen velkakirjojen laajamittaiseen liikkeeseen
laskemiseen saattaa edellyttää lisähenkilöstön 
paikkaamista valtiokonttoriin. 

Muiden nyt ehdotettujen uudistusten toteutta
minen ei edellytä henkilöstön lisäyksiä. Menoräs
tien tileissäpitämistä ja edellisiin vuosiin kohdis
tuvan menon maksamista kulumassa olevan vuo
den määrärahasta koskevat muutosehdotukset 
merkitsisivät lupamenettelyihin liittyvän hallin
nollisen työn rationalisoimista. Myös tilinpäätök
sissä esitettäviin selvityksiin kohdistuvat muutok
set vähentäisivät tilinpäätösasiakirjojen kokoami
seen liittyvää hallinnollista työtä. 

Valtuusmenettelyn säännöstämisellä ei sinänsä 
ole merkitystä valtuuksien käytön laajuuden kan
nalta, koska säädöstäminen ei merkitsisi valtuus
menettelyn käytön helpottamista nykyisestään. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. lakiehdotuksen perustelut 

2 §. Tililain voimassa olevan 2 §:n 1 momen
tin mukaan valtion tulot ja menot otetaan tulo-ja 
menoarvioon brunomäärin niin, ettei menoja 
vähennetä tuloista eikä tuloja menoista paitsi, 

milloin valtiolle liikaa peritty tulo suoritetaan 
takaisin. 

Säännöksessä ilmaistu bruttoperiaate edellyt
tää, että tulo- ja menoarviossa otetaan menoina 
huomioon myös ne lainat, jotka on tarkoitus 
irtisanoa maksettavaksi takaisin ennen laina-ajan 
sopimuksenmukaista päättymistä. Irtisanottujen 
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lainojen ennenaikaista takaisinmaksamista varten 
otettavat uudet lainat on otettava tulo- ja meno
arviossa huomioon tuloina. Vastaavasti on hallin
nollisessa kirjanpidossa kirjattava lainojen kuole
tukset menoiksi ja niiden maksamista varten 
otetut lainat tuloiksi. 

Tililain 2 § ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että valtionvelan kuoletukset ja uusista valtionlai
noista saatavat tulot merkitään tulo- ja menoarvi
oon nettomääräisesti vähentämällä kuoletukset 
uusista valtionlainoista saatavista tuloista. Mikäli 
niiden erotus on positiivinen merkitään se tuloar
vioon. Jos taas valtionvelan kuoletukset ovat 
uusista valtionlainoista saatavia tuloja suuremmat 
merkitään erotus eli valtionvelan vähennys meno
arvwon. 

Siirtyminen valtionvelan nettobudjetointiin 
merkitsee käytännössä, että myös eduskunnan 
valtioneuvostolle antamat lainanottovaltuudet 
ovat nettomääräiset. Lainanottovaltuuksiin voi
daan tarvittaessa liittää valtion lyhytaikaista lai
nanottoa koskevia erityisrajoituksia. Näin saatet
taisiin tehdä varsinkin ensi vaiheessa nettobudje
tointiin siirtymisen jälkeen. Mikäli maksuval
miusluottoja tarvittaisiin asianomaisena budjetti
vuotena, otettaisiin ne nykyisestä budjetointikäy
tännöstä poiketen tulo- ja menoarvioon samalla 
tavalla kuin budjetin katteeksi otettava lyhyt
aikainen ja muukin lainanotto. Muilta osin ei 
tulo- ja menoarvion mukainen valtionvelan käsite 
nettobudjetointiin siirryttäessä muuttuisi. 

5 §. Lakiehdotuksen 2 §:n mukaan osa kuole
tusmenoista voitaisiin ottaa huomioon tulojen 
vähennyksenä. Tämän vuoksi on tililain 5 §:n 
sanamuotoa muutettava. Säännöstä ehdotetaan 
tarkistettavaksi siten, että tulo- ja menoarviosta 
tulee käydä selville menojen suorittamiseen tar
vittavien lainavarojen määrän sijasta tulo- ja 
menoarviossa esitettyjen menojen maksamiseen 
tarvittavien lainavarojen määrä. 

6 a §. Tulo- ja menoarviossa voidaan hyväksyä 
menoja varainhoitovuodeksi kerrallaan. Merkitse
mällä määräraha siirtomäärärahaksi voidaan sen 
käyttö mahdollistaa myös myöhempinä varain
hoitovuosina. Laissa ei ole nykyisin yleisiä sään
nöksiä oikeudesta tehdä valtion puolesta sitou
muksia, jotka edellyttävät määrärahojen ottamis
ta tulo- ja menoarvioon varainhoitovuoden jäl
keen. Valtuusmenettelystä on tosin eräitä erityis
säännöksiä. Tulo- ja menoarvion käsittelyn yhtey
dessä eduskunta on kuitenkin myöntänyt run
saasti menoihin sitoutumiseen oikeuttavia val
tuuksia, joiden myöntämisen perustana ei ole 
nimenomaisia lain säännöksiä. Kun valtuusme-

nettelyn käyttöä katsotaan tarpeelliseksi edelleen
kin jatkaa, on siitä yleisperusteluissa mainituista 
syistä tarpeen antaa laissa täsmälliset säännökset. 
Kaikkien myönnettävien valtuuksien nojalla voi
taisiin tämän jälkeen tehdä valtiota varainhoito
vuoden jälkeenkin sitovia sitoumuksia. 

Valtuuksia koskevassa yleissäännöksessä säädet
täisiin, että tulo- ja menoarvion käsittelyn yhtey
dessä voidaan myöntää määrältään ja käyttötar
koitukseltaan rajattu valtuus tehdä varainhoito
vuonna sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista 
aiheutuvia menoja varten tarvittavat määrärahat 
otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan 
myöhempiin tulo- ja menoarvioihin. Jos jonkin 
tietyn valtuuden myöntämisestä on muussa laissa 
erityissäännös, on sitä yleissäännöksen kanssa 
mahdollisesti ristiriitaisilta osin ensisijaisesti nou
datettava. 

Ehdotettavan säännöksen mukaan valtuuden 
tulisi olla määrältään rajattu, mikä pääsääntöises
ti edellyttäisi valtuuden enimmäismäärän rahal
lista määrittelyä tulo- ja menoarvion yksityiskoh
taisissa perusteluissa. Jos valtuuden kohde on 
täsmällisesti yksilöity ja valtuuden rahallista arvoa 
ei kyetä riittävän tarkasti arvioimaan, voitaisiin 
valtuuden määrällinen rajaus poikkeuksellisesti 
tehdä kappalemääräisesti tai muulla soveltuvalla 
tavalla. Valtuuden käyttötarkoitus tulisi aina yk
silöidä. Valtuuden nojalla voitaisiin tehdä sitou
muksia vain sen varainhoitovuoden aikana, jota 
koskevassa tulo- ja menoarviossa valtuus on 
myönnetty. Siten siirtomäärärahamomenttien pe
rusteluissa 6 a §:n 1 momentin nojalla myönne
tyt valtuudet eivät olisi myöskään käytettävissä 
myöhempinä varainhoitovuosina. 

Tarkoituksena on, että lakiehdotuksen 6 a §:n 
1 momentissa tarkoitettujen valtuuksien osalta 
tulo- ja menoarvion perusteluissa esitettäisiin 
valtuuksien käytöstä aiheutuvien maksatusmeno
j~? ajoittuminen eri vuosille tai ainakin arvio 
Siltä. 

Valtion talonrakennustyöt toteutetaan paa
sääntöisesti käyttäen urakkasopimusmenettelyä. 
Useimpien hankkeiden rakennustyöt ajoittuvat 
vähintään kahdelle kalenterivuodelle. Rakennus
työtä koskevat sopimukset on muun muassa ta
loudellisuussyistä voitava tehdä työtä aloitettaessa 
koko työkohdetta koskevina. 

Valtuudet sitoutua useita vuosia kestäviin ta
lonrakennushankkeisiin myönnetään tulo-ja me
noarvion perusteluissa nykyisin ilmoittamalla 
hankkeesta sen nimike, hyötypinta-ala, kustan
nusarvio sekä myönnetyt ja ehdotettavat määrära
hat. Valtuuden myöntämistä ei sen sijaan perus-



8 1986 vp. - HE n:o 193 

teluissa nimenomaisesti mainita. Tällaista menet
telyä on tarkoitus edelleenkin jatkaa, ja lakiin 
ehdotetaaukio säännöstä, jonka nojalla talonra
keooushaokkeissa valtuus voidaan myöntää il
moittamalla tulo- ja menoarvion perusteluissa 
hankkeen yksilöinoin ohella sen laajuus- ja kus
tanousarviot. Talonrakennushanketta koskeva 
valtuus voitaisiin luonnollisesti myös myöntää 
edellä selostetuo pääsäännön mukaisesti nimeno
maisena valtuutena. 

Budjetoiotiprosessio takia talonrakennushank
keen laajuus- ja kustannusarviot joudutaan teke
mään huomattavasti hankkeen toteutusvaihetta 
aikaisemmin, eivätkä ne tällöin voikaan olla 
lopullisia. Hankkeen yksityiskohtaisen suunnitte
lun myötä tilantarvetiedot ja tekniset rakennerat
kaisut kustaoouksioeen täsmentyvät. Myös raken
nusalan nopeasti vaihteleva suhdaooetilaooe 
saattaa johtaa arvioiden muuttumiseen. Jotta 
rakenouttamiseo tehokkuus voitaisiin varmistaa 
ja vältyttäisiin rakennuksen käyttäjän toiminnalle 
aiheutuviita tarpeettomilta haitoilta, tulisi raken
nustöitä koskevat sitoumukset voida tehdä ja 
samalla rakennustyöt aloittaa myös silloin, kun 
laajuus- ja kustannustiedot tarkistuvat ilmoitet
tua suuremmiksi. 

Laissa ehdotetaaukio säädettäväksi, että talon
rakennushankkeita koskevien valtuuksieo nojalla 
saadaan eräin edellytyksin sitoutua laajuudeltaan 
suurempiin ja kustannuksiltaan kalliimpiio hank
keisiin kuin tulo- ja meoorviossa on ilmoitettu. 
Mainitunkaltaisen laajuus- ja kustannusarvioiden 
ylittämisoikeudeo edellytyksenä olisi, että suun
nittelutietojen tarkentumisesta, olosuhteiden 
muutoksesta tai muusta vastaavasta ulkoisesta 
syystä johtuva hankkeen laajuuden tai kustanous
ten tarkistumioeo edellyttää arvioiden ylittämis
tä. Tällaisena kustanousten tarkistumiseoa hy
väksyttäisiin tarvittaessa muun muassa rakennus
kustanousten yleisen muutoksen eli rakenouskus
taoousindeksio mukainen kehitys. Sääonöksessä 
tarkoitetusta tarkistumisesta ei olisi kysymys sil
loin, jos rakennushanke arvioiden ylittämisteo 
johdosta muodostuisi olennaisesti toisenlaiseksi 
kuin tulo- ja menoarvioon on merkitty. Laajuu
den ja kustanousten tarkistumisioa ei olisi myös
kään pidettävä sellaisia muutoksia, jotka olisivat 
jo tulo- ja menoarviota laadittaessa olleet koh
tuudella ennakoitavissa ja vältettävissä. Asian 
luonteesta johtuu se, että ylittämisen edellytyksiä 
olisi arvioitava sitä ankarammin, mitä suurem
mista ylityksistä olisi kysymys. 

Talonrakennushankkeiden laajuus- ja kustan
nusarvioita on jo nykyisin mahdollista rajoitetusti 

ylittää lakia alemmanasteisissa säänoöksissä mää
rätyio edellytyksin ja tiettyjä menettelyjä noudat
taen. Myös lainmuutoksen jälkeen on tarkoitus 
antaa vastaavasti yksityiskohtaiset menettelytapa
ohjeet. 

Koska talonrakennushankkeiden toteutusaika
taulut saattavat muuttua muun muassa teknisistä 
ja suhdannesyistä, rakentamissopimukseo tarkoi
tuksenmukainen ajoittaminen edellyttää mahdol
lisuutta käyttää myönnettyä valtuutta tarvittaessa 
myös varainhoitovuoden jälkeen. Arvioitaessa ra
kennustyön käynnistämisedellytyksiä on otettava 
huomioon työn tarkoituksenmukaisuus suh
daooe- ja työllisyysvaihteluiden tasaamisen kan
nalta. Hankkeen toteutukseen usein liittyvien 
lisätyösopimusten tekeminen edellyttää niin 
ikään mahdollisuutta käyttää valtuutta varainhoi
tovuoden jälkeen. Näistä syistä laissa ehdotetaau
kio säädettäväksi, että siirtomäärärahan perus
teluissa myönnetyn valtuuden nojalla saadaan 
tehdä valtion talonrakennushankkeita koskevia 
sitoumuksia siirtomäärärahan käyttöaikana. Sään
nös vastaisi nykyisin noudatettua käytäntöä. 

Lakiehdotus ei edellyttäisi muutettavaksi val
tuuksieo nykyistä merkitsemistapaa. Tulo- ja me
noarvion sarakkeeseen merkittäisiin edelleen vain 
valtuuden käytön johdosta tai muuten varainhoi
tovuoden aikana maksettavaksi tuleva menojen 
määrä. Laissa ei myöskään rajoitettaisi sitä aika
määrää, jonka kuluessa valtuudeo käytöstä voi 
aiheutua valtiota sitovia menoja. 

Tarkoituksena on säätää asetuksella, että viras
tojen, laitosten ja liikeyritysten tulee järjestää 
valtuuksieo käytön seuranta omilla hallinnon
aloillaan ja ilmoittaa vuosittain valtuuksien käy
töstä valtiokoottorille sen määräämällä tavalla. 

6 b §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 b 
§, jossa säädettäisiin lisämeooarvioesityksen kat
tamisesta ja sisällöstä. Ehdotuksen mukaan lisä
menoarvioesityksessä tulisi osoittaa varat siinä 
ehdotettavan menojen lisäyksen ja tulojen vähen
nyksen kattamiseen. Lisämenoarvioesitykseo kat
tamiseen voitaisiin käyttää myös muutettavaksi 
ehdotetun tulo- ja menoarvion ylijäämää. 

Lisämenoarvioesitykseen olisi säännösehdotuk
sen mukaan sisällytettävä myös tulo- ja menoar
vioon merkittyjeo tulojen määrissä syntyväksi 
arvioidut olennaiset muutokset eli vähennykset ja 
lisäykset. Kysymys on tällöin muutoksista, jotka 
johtuvat siitä, että tuloperusteita on muutettu tai 
tulojen kertymiseen vaikuttavat tekijät eivät ole 
toteutuneet eonakoidulla tavalla. Olennaisina on 
pidettävä aioakio niitä tulokertymämuutoksia, 
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joilla on merkittävää vaikutusta tulojen ja meno
jen tasapainon kannalta. 

Laissa ehdotetaan myös nimenomaisesti säädet
täväksi, että lisämenoarvioesityksissä voidaan 
määrärahoihin esittää vähennyksiä. 

9 §. Tililain 9 §:n 1 momentin mukaan 
varainhoitovuodelle kuuluvat tulot, joita ei ole 
voitu varainhoitovuoden aikana valtiolle periä, 
siirtyvät tulorästeinä seuraavaan vuoteen. Lakieh
dotuksen mukaan säännös säilyisi nykyisessä 
muodossaan. 

Tililain 9 §:n 3 momentin mukaan suuruuten
sa puolesta tarkoin määrätyn menon, joka on 
varainhoitovuoden tulo- ja menoarvioon otetusta 
kiinteästä tai arviomäärärahasta maksettava, mut
ta jota ei ole voitu ennen varainhoitovuoden 
päättymistä maksaa, suorittamista varten tarvitta
va määrä saadaan tilinpäätöksessä menorästinä 
siirtää seuraavaan vuoteen. Menorästin tekemistä 
koskeva säännös ehdotetaan säilytettäväksi asialli
sesti entisellään ja siirrettäväksi lain 9 §:n 1 
momenttiin. Säännöstä ehdotetaan sanonnallises
ti tarkistettavaksi muun muassa siten, että meno
rästi voitaisiin tehdä vain, jos menon suuruus on 
ollut tarkoin tiedossa, mitä myös nykyisen il
mauksen "suuruutensa puolesta tarkoin määrät
ty'' on tulkittu tarkoittavan. 

Oikeus määrätä menorästien pitämisestä tileis
sä varainhoitovuotta seuranneen vuoden jälkeen
kin ehdotetaan yleisperusteluissa mainituista syis
tä annettavaksi valtiovarainministeriön sijasta 
asianomaisen hallinnonalan ministeriölle. Meno
rästin tileissäpitäminen on nykyisin yleensä sallit
tu, mikäli edellytykset menorästin tekemiseen 
ovat edelleen olleet olemassa. Valtion tulo- ja 
menoarviosta sekä kirjanpidosta annetun asetuk
sen (775/72) 14 §:n mukaan hakemus menoräs
tin edelleen pitämisestä tileissä on toimitettava 
valtiovarainministeriölle varainhoitovuotta seu
raavan tammikuun kuluessa. Tarkoituksena on 
säätää asetuksella, että hakemukset tulisi toimit
taa asianomaiselle ministeriölle mainitussa mää
räajassa. 

Vaikka varainhoitovuodelle kuuluvat, perimät
tä jääneet tulot siirtyvätkin tililain mukaan tulo
rästeinä seuraavaan vuoteen, laissa ei ole nimeno
maisesti säädetty perusteista, joiden mukaan 
määräytyisi se, mille varainhoitovuodelle tulo 
kuuluu. 

Valtiovarainministeriö on antanut tulorästien 
tekemisestä ohjeet (TM 3853/7.4.1975), joiden 
mukaan veroista ja veronluonteisista tuloista ei 
tarvitse tehdä tulorästejä. Esimerkiksi tulo- ja 
varallisuusverosta on mahdotonta tehdä tuloräs-
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tejä, koska lopullinen verotus valmistuu vasta 
seuraavan vuoden syksyllä ja valtion tilinpäätös 
on tehtävä huhtikuun loppuun mennessä. Myös
kään erääntyneistä lainan lyhennyksistä ja korois
ta ei ole käytännössä tehty tulorästejä. Valtion 
myöntämien lainojen lyhennyksistä ja koroista 
valtaosa liittyy valtion asuntolainoihin. Näitä 
lainoja on kulloinkin voimassa kymmeniä tuhan
sia, joten tulorästien tekeminen vuodenvaihteen 
kertymätilanteen mukaisesti aiheuttaisi huomat
tavasti tarpeetonta lisätyötä. 

Esityksen mukaan verot ja veronluonteiset tu
lot sekä valtion antaman lainan lyhennykset ja 
korot määriteltäisiin sen vuoden tuloksi, jonka 
aikana ne ovat kertyneet. Kertyminen edellyttäisi 
varojen siirtymistä varainhoitovuoden aikana val
tion asianomaiselle postisiirtotilille tai kassaan. 
Verojen ja veronluonteisten tulojen sekä lainan 
lyhennysten ja korkojen kuuluminen tietylle va
rainhoitovuodelle määräytyisi riippumatta siitä, 
milloin näiden suoritusten eräpäivä on tai miltä 
vuodelta ne muuten ovat. Verot ja veronluomei
set tulot olisivat niitä tuloja, jotka on valtion 
tulo- ja menoarvioon merkitty osastoon 11. 

Valtion ottaman lainan korko on nykyisin 
tilinpäätöksessä katsottu sen vuoden menoksi, 
jonka aikana korko maksetaan eli jolloin korkoa 
vastaava rahamäärä siirretään valtion postisiirtoti
liltä. Tililakia ehdotetaan täydennettäväksi tältä 
osin nykyistä käytäntöä vastaavalla säännöksellä. 

Vakiintuneen käytännön mukaan valtion vel
kasitoumuslainojen koroksi kirjataan lainan ni
mellisarvon ja emissiokurssin mukaisen arvon 
markkamääräinen erotus eli emissioalennus. 
Emissioalennus kirjataan näiden lainojen korko
menoksi yleensä lainaa liikkeeseen laskettaessa, 
vaikka kysymys ei ole varsinaisesti kassasuoritusta 
edustavasta koron maksamisesta. Laissa ehdote
taan myös valtion ottaman lainan emissioalennus 
määriteltäväksi sen vuoden menoksi, jonka aika
na lainaa koskeva sopimus on tehty. 

Tililain 9 §:n 5 momentin mukaan peruutettu 
siirtomääräraha ja menorästi merkitään laatunsa 
mukaan tuloksi. Koska budjetin jakautuminen 
tulojen osalta varsinaisiin tuloihin ja pääomatu
loihin sekä menojen osalta varsinaisiin menoihin 
ja pääomamenoihin kumottiin lailla (356/66) 
budjetin rakennemuutoksen yhteydessä vuoden 
1967 alusta lukien, ei myöskään peruutetun 
siirtomäärärahan ja menorästin laadun mukai
seen jaotteluun ole nykyisin tarvetta. Tämän 
vuoksi maininta laadusta ehdotetaan poistetta
vaksi säännöksestä ja säännös, joka lakiehdotuk-
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sen mukaan muuttuisi pykälän 4 momentiksi, 
säilytettäväksi muutoin nykyisessä muodossaan. 

9 a §. Lupa edellisiin vuosiin kohdistuvan me
non maksamiseen kulumassa olevan vuoden vas
taavasta määrärahasta voidaan tililain 9 §:n 4 
momentin mukaan myöntää, jos edellisiin vuo
siin kohdistuvan menoerän suorittamista varten 
tarvittavia varoja ei ole voitu siirtää menorästinä. 
Säännös ehdotetaan asiallisesti muuttamattoma
na mutta kielellisesti tarkennettuna säädettäväksi 
erilliseksi 9 a §:ksi. 

Lupakäsittely on muotoutunut rutiiniluontei
seksi. Tähän on vaikuttanut muun muassa lupa
hakemusten suuri määrä. Valtiovarainministe
riöstä käsin on hankalaa Iuotettavasri tarkistaa 
lain mukaisten edellytysten olemassaoloa. Menon 
maksaruislupa on annettu, jos menon peruste tai 
sen tarkka määrä ei ole ollut menorästien tekoai
kana tiedossa sillä tavoin, että lain mukaiset 
menorästin tekemisen edellytykset olisivat olleet 
olemassa. Kiinteiden määrärahojen osalta on li
säksi edellytetty, että kohdisturuisvuoden määrä
rahasta on jäänyt menoa vastaava säästö. Lisäksi 
luvan edellytyksenä on, että määräraha, josta 
meno tulee suoritettavaksi, vastaa käyttötarkoi
tukseltaan sitä määrärahaa, joka sinä vuonna, 
mihin meno kohdistuu, on ollut tähän tarkoituk
seen varattuna. 

Asianomaisella tilivirastolla on parhaat edelly
tykset varmistua menon maksamiselle asetettujen 
ehtojen täyttymisestä. Edellisiin vuosiin kohdis
tuvan menon maksaminen kulumassa olevan 
vuoden määrärahasta tulisikin olla pääsääntöisesti 
mahdollista asianomaisen tiliviraston päätöksellä. 

Yhtenäisen soveltamiskäytännön varmistami
nen tilivirastoissa edellyttäisi yksityiskohtaisten, 
osin teknisluontoisten ohjeiden antamista lupien 
myöntämisen edellytyksistä. Näitä ohjeita ei ole 
tarkoituksenmukaista antaa lain tasoisin säännök
sin. Tarkoituksena on, että valtiovarainministe
riön päätöksellä määrättäisiin, millaisten edelly
tysten täyttyessä tilivirastot voisivat päättää me
nojen maksamisesta. Lupia myönnettäessä nykyi
sin käytettyjä harkintaperusteita ei ole tarkoitus 
väljentää, vaan tavoitteena on ainoastaan mah
dollistaa päätösvallan siirtäminen lähemmäksi 
menon suorittajaa. Muissa kuin valtiovarainmi
nisteriön päätöksessä määritellyissä tapauksissa 
menon maksaruislupa olisi edelleen pyydettävä 
valtiovarainministeriöltä. 

11 §. Tililain 11 §:n 3 momentin (316/71) 
mukaan valtion tilinpäätökseen liitetään selvitys 
valtion omistamista osakkeista ja muusta tuloa 
tuonavasta valtion omaisuudesta, selvitys valtion 

velasta sekä luettelo varainhoitovuoden päättyes
sä voimassa olleista valtion takauksista ja muista 
vastuusitoumuksista. Säännöstä ehdotetaan täs
mennettäväksi nykyisiä tarpeita vastaavaksi. 

Tilinpäätöksessä ei enää edellytettäisi selvitystä 
valtion omistamista osakkeista ja muusta tuloa 
tuonavasta valtion omaisuudesta. Osakeluettelo 
ei varsinaisesti liity tilinpäätökseen, ja valtion 
omistamat, valtiokonttorin hoidossa olevat osak
keet luetellaan vuosittain hallituksen kertomuk
sessa valtiovarain hoidosta ja tilasta. Vaatimus 
muusta valtion tuloa tuonavasta omaisuudesta 
esitettävästä selvityksestä on sisällöllisesti epäsel
vä. Valtion tilinpäätöksessä muuna valtion tuloa 
tuottavana omaisuutena mainitaan nykyisin vain 
valtion omistamien osakkeiden ja obligaatioiden 
yhteisarvo. Tarvittaessa yksilöity selvitys valtion 
omaisuudesta voitaisiin antaa esimerkiksi halli
tuksen kertomuksessa valtiovarain tilasta ja hoi
dosta. 

Toisaalta tilinpäätökseen edellytettäisiin liitet
täväksi nykykäytännön mukaisesti selvitys valtion 
myöntämistä lainoista. Valtion takauksista ja 
muista vastuusitoumuksista esitettäisiin luettelon 
sijasta se! vi tys. 

Tilinpäätöksen yhteydessä ei ole kuitenkaan 
tarkoituksenmukaista aina esittää yhtä yksityis
kohtaista selvitystä kaikista varainhoitovuoden 
päättyessä voimassa olleista valtion takauksista. 
Vuonna 1980 lisättiin asuntotuotantolakiin uusi 
13 a § (1084/80), jonka perusteella valtio viime 
kädessä vastaa eräiden niin sanottujen ensisijais
luottojen takaisinmaksamisesta. Mainitun sään
nöksen nojalla syntyvien takausvastuiden kullois
takin määrää on varsin hankalaa selvittää tilin
päätöstä varten. Säännöksessä tarkoitettuja laino
ja on useita kymmeniä tuhansia. Niiden tarkan 
määrän selvittäminen edellyttäisi jatkuvan ja työ
Jään seurantajärjestelmän ylläpitämistä. Tämä ei 
ole tarkoituksenmukaista ottaen huomioon, että 
lainojen vakuutena on kiinnitys ja takausvastuu 
johtaa vain hyvin harvoin maksuvelvollisuuteen 
sekä että yksittäisten lainojen ja siten myös 
vastaavien takausvastuiden suuruus on suhteelli
sen p1en1. 

Tililain 11 §:n uudeksi 4 momentiksi ehdotet
tavalla säännöksellä annettaisiinkin valtiovarain
ministeriölle oikeus määrätä, että tiettyjä, laissa 
asetetut yleiset ehdot täyttäviä takauksia ei tarvit
sisi tilinpäätöksen yhteydessä selvittää. Tällaisia 
määräyksiä valtiovarainministeriö voisi antaa 
vain, mikäli niissä tarkoin yksilöitäisiin tilinpää
töksissä selvittämättä jätettävät takaukset. Ta
kausten tulisi olla sellaisia, että niiden välitön 
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oikeusperuste on laissa. Säännöksessä edellytet
täisiin, että mahdollisuus suoritusvelvollisuuden 
syntymiseen takausten johdosta on poikkeukselli
sen pieni johtuen esimerkiksi muista ensisijaisista 
vakuuksista. Takausten yksittäiset määrät eivät 
saisi olla huomattavia, vaikka niiden yhteismäärä 
voisikin olla suuri. Lisäksi edellytettäisiin, että 
käytettävissä ei ole tietoa takausten yhteismääräs
tä ja että sen selvittäminen olisi saatavaan hyö
tyyn nähden kohtuuttoman työlästä. Tilinpäätö
sasiakirjassa olisi takauksia koskevan selvityksen 
yhteydessä mainittava ne takaustyypit, joista ei 
selvitystä ole valtiovarainministeriön päätöksen 
nojalla annettu. 

Pykälän uudeksi 5 momentiksi otettavaksi eh
dotettavaa säännöstä vastaava säännös sisältyy 
nykyisin 12 §:n 1 momenttiin. Sen osalta viita
taan kuruottavan 12 §:n perusteluihin. 

12 §. Tililain 12 §:n 1 momentin mukaan 
valtion lainat on otettava valtion omaisuusselos
tukseen bruttomäärin. Ulkomaan rahassa makset
tava velka on muunnettava Suomen rahaksi Suo
men Pankin varainhoitovuoden viimeisenä päivä
nä noteeraaman kurssin mukaan. Jos maksu on 
määrätty useammassa rahalajissa, muuntaminen 
toimitetaan kalleimman ulkomaisen rahalajin 
mukaan. 

Säännöksessä tarkoitettua valtion omaisuusse
lostusta ei ole erillisenä olemassa. Valtion otta
mista lainoista esitetään nykyisin luettelo valtion 
tilinpäätöksen liitteenä. Lisäksi hallituksen valtio
varain hoidosta ja tilasta antamassa kertomukses
sa ja sen liitteissä on tietoja valtion velasta. 

Myöskään sellaisia ulkomaan rahassa maksetta
via velkoja, joiden maksu olisi määrätty useassa 
rahalajissa, ei nykyisin joitakin harvoja poikkeuk
sia lukuunottamatta käytetä. Nykyinen näitä kos
keva säännös kohdistui lähinnä niin sanottuihin 
valuuttapariteettilainoihin, jotka olivat käytössä 
aikaisemman valuuttajärjestelmän aikana. Sikäli 
kuin useammassa rahalajissa määrätyn maksun 
muuntamistarvetta nykyisin esiintyisi, muunta
minen tapahtuisi ilman lain säännöstäkin kal
leimman rahalajin kurssin mukaan. 

Lain 12 §: n 2 momentissa edellytetään valtion 
obligaatioiden ja osakkeiden merkitsemistä omai
suusselostukseen viimeisen pörssinoteerauksen 
mukaan, kun se on ostohintaa alhaisempi, ja 
muulloin ostohinnan mukaan. Osakkeet ja obli
gaatiot merkitään niistä tehtäviin selvityksiin ny
kyisin pääasiassa nimellisarvon tai hankintahin
nan mukaisina. Valtion omistamien pörssinotee
rattujen osakkeiden osuus on melko pieni. Eri-

tyistä säännöstä joissakin selvityksissä käytettävis
tä arvoista ei ole pidettävä enää tarpeellisena. 

Lain 12 § ehdotetaan edellä mainittu huo
mioon ottaen kumottavaksi tarpeettomana. Sen 1 
momenttiin sisältyvä, velan muuntamista Suo
men rahaksi koskeva säännös ehdotetaan kuiten
kin lisättäväksi lain 11 §:ään sen 5 momentiksi. 
Samalla säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi si
ten, että sovellettavaksi kurssiksi määrättäisiin 
asianomaista valuuttaa koskeva varainhoitovuo
den viimeinen Suomen Pankin kurssi siitä syystä, 
että nykyisessä säännöksessä edellytettävää varain
hoitovuoden viimeisenä päivänä Suomen Pankin 
noteeraamaa kurssia ei ehkä lainkaan ole. 

12 a §. Tililain 12 a §:n (150/39) mukaan 
tarveainevarastot merkitään varoiksi liikeyritysten 
sekä niiden virastojen ja laitosten kirjanpidossa, 
joilla valtiovarainministeriön antaman määräyk
sen nojalla on siihen oikeus. Säännöksen mukaan 
valtiovarainministeriön asiana on määrätä, kuin
ka paljon varoja edellä mainitulla yrityksellä, 
virastolla ja laitoksella saa olla tarveainevarastoi
hin sidottuna. Varastotilioikeus mahdollistaa val
tion kassavarojen käytön tarveainevarastojen han
kintaan niin, että tulo- ja menoarvion asiano
maista määrärahaa ei veloiteta hankinnan yhtey
dessä vaan vasta tarveainevaraston kulutuksen 
myötä. 

Varastotilimenettely on vakiintunut osaksi lii
keyritysten sekä eräiden virastojen ja laitosten 
materiaalin hankintajärjestelmää. Varastotilioi
keus on yhteensä 19 valtion liikeyrityksellä, viras
tolla ja laitoksella. Varastotilimenettely mahdol
listaa liikeyritysten, virastojen ja laitosten päivit
täisessä kulutuksessa tarvittavien tarveaineiden 
joustavamman, tarkoituksenmukaisemman ja ta
loudellisemman hankinnan kuin määrärahojen 
puitteissa toimittaessa olisi mahdollista. 

Nykyistä tarveainevarastoja koskevaa säännöstä 
ehdotetaankin selkeytettäväksi niin, että siinä 
suoraan todetaan valtiovarainministeriön nimeä
mien valtion virastojen, laitosten ja liikeyritysten 
saavan sitoa valtion kassavaroja tarveainevarastoi
hin siten, että menoarvion määrärahaa veloite
taan vasta tarveaineita käyttöönotettaessa eikä 
tarveaineita varastoon hankittaessa. Ehdotettu 
säännös ei merkitsisi asiallista muutosta nykyti
laan verrattuna kuin siltä osin, että valtiovarain
ministeriö antaisi luvan varastotilimenettelyyn 
myös valtion liikeyrityksille. Valtiovarainministe
riö määräisi edelleenkin, kuinka paljon varoja 
virastoilla, laitoksilla ja liikeyrityksillä saisi olla 
sidottuna tarveainevarastoihin. 
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12 e §. Tililain 12 e §:n 2 momentin mukaan 
valtiokonttori hoitaa ja säilyttää valtion omista
mia osakkeita ja osuustodistuksia, jotka on han
kittu sijoitusmenoihin osoitetulla määrärahalla 
tai jotka valtiovarainministeriö on määrännyt sen 
hoidettaviksi. Valtion omistamien osakkeiden, 
osuustodistusten ja muiden arvopapereiden hoi
dosta ei ole nykyisin riittäviä ja selkeitä ohjeita. 
Tämän vuoksi on jossakin määrin epäselvää, 
minkälaisten osakkeiden ja osuustodistusten tu
lee olla virastojen tai laitosten hoidossa ja minkä
laisten valtiokonttorin hoidossa. Valtiokoottorilla 
ei ole myöskään käytettävissään luotettavia tietoja 
kaikista valtion osakkeista, osuustodistuksista ja 
muista arvopapereista. Tätä on pidettävä puut
teena valvonnan, tilintarkastuksen ja erilaisten 
selvitysten teon kannalta. 

Lain mukaan valtiokonttorin tulee hoitaa ja 
säilyttää muun muassa sijoitusmenoihin osoite
tulla määrärahalla hankittuja osakkeita ja osuus
todistuksia. Kaikki tällaiset osakkeet ja osuusto
distukset eivät ilmeisesti kuitenkaan ole valtio
konttorin hallussa. Säännöksessä olevaa osakkei
den ja osuustodistusten hankintatapaa koskevaa 
rajausta ei voida myöskään pitää perusteltuna. 
Säännöstä ehdotetaankin muutettavaksi siten, et
tä siinä ainoastaan todettaisiin valtiovarainminis
teriöllä olevan yleinen oikeus antaa määräyksiä 
valtion osakkeiden, osuustodistusten ja muiden 
arvopapereiden hoitamisesta ja luetteloimisesta. 
Valtiovarainministeriö antaisi asiasta erilliset oh
jeet. 

Tarkoituksena on, että valtiovarainministeriö 
määräisi valtiokonttorin hoidettavaksi ne osak
keet, osuustodistukset ja muut arvopaperit, jotka 
eivät tuota omistajalleen käyttöoikeutta. Ne arvo
paperit, joihin käyttöoikeus liittyy, jäisivät nykyi
siin sijoituspaikkoihinsa tai siirrettäisiin käyttäjil
leen. Lisäksi valtiovarainministeriö määräisi val
tiokonttorin pitämään luetteloa kaikista valtion 
osakkeista, osuustodistuksista ja muista arvopape
reista. Luettelo tarkistettaisiin kalenterivuosittain 
tilivirastojen tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä lä
hettämien luetteloiden perusteella. 

2. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan sen hyväk
symistä ja vahvistamista ensinnä seuraavan kalen
terivuoden alusta. 

3. Säätämisjärjestys 

Bruttoperiaatteesta poikkeaminen. Lakiehdo
tuksen 2 §:n mukaan valtion tulojen ja menojen 
ottamisessa tulo- ja menoarvioon voitaisiin eräissä 
tapauksissa poiketa bruttomääräisestä merkinnäs
tä. Jossakin määrin epäselvää on, edellyttääkö 
hallitusmuoto bruttoperiaatteen noudattamista. 
Milloin näin on katsottu olevan, on viitattu 
yleensä hallitusmuodon 66 §:n 1 momentiin, 
jonka mukaan valtion vuotuiseen tulo- ja meno
arvioon on otettava varainhoitovuoden tulot ja 
menot. Myös hallitusmuodon 68 §:n 1 momentti 
näyttäisi sanamuotonsa mukaan tukevan brutto
periaatteen noudattamista. Säännöksen mukaan 
valtion tulo- ja menoarvioon on otettava sellaisi
naan, vähentämättä, valtiolainasta määrätty kor
ko ja kuoletusmaksu sekä muut johonkin valtion 
velvoitukseen perustuvat määrärahat sekä muut 
menot, jotka säännösten mukaan on maksettava. 
Lisäksi voidaan viitata eduskunnan käytännössä 
omaksumaan budjetointitapaan, jonka mukaan 
tulot ja menot on merkitty tulo- ja menoarvioon 
bruttomäärin. Tällaista menettelyä edellyttää ny
kyisin myös tililain 2 §:ssä oleva nimenomainen 
säännös. Kun hallitusmuodossa ei kuitenkaan ole 
nimenomaista säännöstä, joka veivoittaisi budje
toitaessa aina noudattamaan bruttoperiaatetta, 
voitaneen tavallisen lain säätämisjärjestyksessä 
säädettävällä lailla sallia poikettavan bruttomää
räisestä budjetoinnista ainakin periaatteen ja 
eduskunnan budjettivallan kannalta vähäisissä 
asioissa, milloin poikkeamiseen on painavia syitä. 

Budjetin bruttoperiaatteella varmistetaan, että 
eduskunnan päätösvalta ulottuu valtion kaikkiin 
tuloihin ja menoihin. Mikäli tuloista saisi vähen
tää niiden hankkimisesta aiheutuvat menot tai 
menoista saisi vähentää niiden yhteydessä saata
vat tulot ja budjettiin otettaisiin vain asianomai
sen toiminnan nettotulot ja -menot, jäisivät toi
sensa peittävät, budjettiin sisältymättömät osat 
valtion tuloista ja menoista eduskunnan määräys
ja valvontavallan ulkopuolelle. Valtionvelan net
tobudjetointi merkitsisi sitä, että eduskunta ei 
muodollisesti enää päättäisi budjetin tulopuolella 
uusien valtionlainojen bruttomäärästä eikä bud
jetin menopuolella valtionvelan kuoletusten 
bruttomäärästä. 

Lainanoton ja kuoletusten osalta ei ole saman
laista tarvetta bruttomääräiseen erittelyyn kuin 
tulo- ja menoarvion muiden määrärahojen osalta. 
Menopuolella valtionvelan kuoletukset perus
tuvat tehtyihin valtiota sitoviin sopimuksiin. Tu
lopuolelle merkittävän uusien valtionlainojen 
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maaran enstSt)atsena tarkoituksena on tulo- ja 
menoarvion tasapainottaminen. Budjetin tasapai
nottamisen: kannalta ei ole merkitystä sillä, mer
kitäänkö tasapainottava erä tulo- ja menoarvioon 
brutto- vai nettomääräisenä. Sillä, merkitäänkö 
tulo- ja menoarvioon nimenomaan lainanotto 
brutto- vai nettomääräisenä, ei ole eduskunnan 
budjettivallan kannalta muutenkaan sanottavaa 
merkitystä. Eduskunnan kannalta on sen sijaan 
ratkaisevaa lainanottovaltuuksien myöntämispää
tös. Lainanottoa säätelevät lainanottovaltuudet 
eduskunta voi periaatteessa myöntää haluamas
saan muodossa, esim. bruttolainanottoa rajoitta
vina. Kuoletusten ja lainanoton nettouttamista 
tulo- ja menoarviossa onkin pidettävä luonteel
taan ensisijaisesti teknisenä menettelytapakysy
myksenä. Ottaen huomioon, että ehdotettu sään
nös ei rajoita eduskunnan oikeutta asettaa muun 
muassa tulo- ja menoarviossa valtion lainanottoa 
ja kuoletusten suorittamista koskevia ehtoja ja 
edellytyksiä, ei lainmuutoksen voitane katsoa 
edellyttävän sen käsittelemistä eduskunnassa val
tiopäiväjärjestyksen 67 § :ssä säädetyllä tavalla. 

Valtuusmenettely. Hallitusmuodon 66 §:n 1 
momentin nojalla eduskunta päättää valtion vuo
tuisella tulo-ja menoarviolla valtion menoista ja 
tuloista varainhoitovuodeksi kerrallaan. Perus
lähtökohtana on siis, että eduskunta päättää 
valtion menoista ja tuloista aina kunakin vuonna 
uudelleen. Tulo- ja menoarviossa ei siten voida 
sitovasti päättää myöhempien varainhoitovuosien 
menoista, ellei kysymyksessä ole siirtomääräraha. 
Valtuusmenettelyn lakisääteistäminen lakiehdo
tuksen 6 a §:ssä ehdotetulla tavalla merkitsisi, 
että eduskunta olisi velvollinen ottamaan tulo- ja 
menoarvioon määrärahat valtuuksien käyttämi
sestä myöhempinä vuosina aiheutuvien menojen 
maksamista varten. Valtuuksia käytettäessä voi
taisiin myös eräissä tapauksissa laissa määritellyin 
ehdoin poiketa valtuuksia koskevista rajauksista. 
Poikkeamisoikeus olisi suunnilleen nykyistä vas
taava. 

Hallitusmuodon 68 §:n 1 momentin mukaan 
tulo- ja menoarvioon on otettava säännösten 
mukaan maksettavat menot. Lailla voidaan siten 
säätää menettelyistä, joista aiheutuvat menot on 
aikanaan otettava tulo- ja menoarvioon. Monissa 
erityislaeissa on tiettyjen valtuusmuotojen myön
tämisoikeudet säännelty tavallisessa lainsäätämis
järjestyksessä. Näin on menetelty esimerkiksi sää
dettäessä asuntotuotantolain (247/66) 1 ja 2 §:ää 
sekä niiden myöhempiä muutoksia ( 4 7 4169 ja 
81/82), tuotantotoiminnan alueellisesta tukemi
sesta annetun lain (53 3181) 1 §: ää ja kotimaisen 
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energian tuotannon ja energiansäästön edistämi
sestä annetun lain (858/84) 1 §:ää. Ehdotettavan 
säännöksen mukaan valtuiden myöntäminen 
kuuluisi eduskunnalle, jolla on myös oikeus päät
tää valtuudella sidottavista määrärahoista. Edus
kunta päättäisi yksittäisen valtuuden myöntämi
sestä aina erikseen tulo- ja menoarvion käsittelyn 
yhteydessä. Arvioitaessa valtuusmenettelyä koske
van säännösehdotuksen säätämisjärjestystä on li
säksi otettava huomioon, että mahdollisuus val
tiota useina vuosina sitovien sitoumusten antami
seen on nykyisissä yhteiskunnallisissa olosuhteissa 
käynyt asioiden hoidon kannalta välttämättö
mäksi. Kun otetaan lisäksi huomioon, että val
tuusmenettely on nykyisin tosiasiallisesti sitovana 
käytössä laajasti ilman lain nimenomaisia sään
nöksiäkin ja kun laissa esitetään säädettäväksi 
menettelyn tarkemmista edellytyksistä, ei lakieh
dotuksen 6 a §:n säätäminen vaatine perustuslain 
säätämisjärjestyksen käyttämistä. 

Edellistlle vuostlle kuuluvien menojen maksa
minen kuluvan vuoden määrärahasta. Edellisiin 
vuosiin kohdistuvien menojen maksamista kulu
massa olevan vuoden määrärahasta on arvioitava, 
paitsi edellä selostetun hallitusmuodon 66 §:n 1 
momentin, myös hallitusmuodon 70 §:n 1 mo
mentin kannalta. Jälkimmäisen säännöksen mu
kaan tulo- ja menoarvioon otettuja määrärahoja 
ei saa siirtää varainhoitovuodesta toiseen, ellei 
sitä ole menoarviossa myönnetyksi osoitettu. 

Tililain voimassa oleva 9 §: n 4 momentti on 
säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä. An
taessaan lausuntonsa mainitun säännöksen sisäl
täneestä hallituksen esityksestä perustuslakivalio
kunta totesi valtiosäännön rakentuvan tulo- ja 
menoarvioon nähden vuosittais- ja täydellisyyspe
riaatteille (perustuslakivaliokunnan lausunto n:o 
5/hall. es. 86/1938 vp.). Perustuslakivaliokunta 
katsoi tuolloin, että koska kulumassa olevan 
varainhoitovuoden määrärahat on varattu saman 
vuoden menojen suorittamiseksi, tietäisi noiden 
määrärahojen käyttäminen edelliseen tai edelli
siin vuosiin kohdistuvien menojen maksamiseen 
poikkeamista valtiosääntömme edellä mainituista 
periaatteista. 

Lakiehdotukseen sisältyvä ehdotus tililain uu
deksi 9 a §:ksi sisältää vastaavanlaisen poikkea
maa valtiosäännöstä. Poikkeamao laissa säädetyt, 
aineelliset edellytykset säilyisivät ennallaan. Eh
dotus mahdollistaisi lupaharkinnan siirtämisen 
valtiovarainministeriöstä sen asettamin ehdoin 
asianomaisille tilivirastoille. Harkintavallan käyt
täjien piiri voisi tällä tavoin laajentua ja toisaalta 
menon maksamisen edellytykset säänneltäisiin 
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laissa edelleen suhteellisen yleisellä tasolla, joten 
esitys voitaisiin tulkita myös aikaisempaa laajem
maksi poikkeamaksi valtiosäännöstä. 

Toisaalta kysymys on kuitenkin vain hallinnon 
rationalisoimisesta, jossa yksi viranomaistaho eli 
valtionvarainministeriö voitaisiin ratkaisuvallan 
käyttäjänä korvata sen itsensä asettamin edelly
tyksin toisella viranomaistahalla eli tilivirastolla. 
Tältä kannalta arvioituna muutos olisi pelkästään 
menettelyllinen, eikä sen hyväksymisen voitane 
katsoa edellyttävän valtiopäiväjärjestyksen 67 
§:ssä tarkoitetun käsittelyjärjestyksen noudatta
mista. 

Varastotzfimenettely. Hallitusmuodon 66 §:n 1 
momentin mukaan tulo- ja menoarvioon on 
otettava varainhoitovuoden tulot ja menot. Va· 
rastotilimenettelyä koskevan säännöksen voidaan 
katsoa tavallaan poikkeavan edellä mainitusta 
hallitusmuodon säännöksestä johtuvasta periaat
teesta, jonka mukaan sellaisia menoja ei saa 

suorittaa, joita varten ei ole käytettävissä riittävää 
määrärahaa. Toisaalta kassavaroilla hankittuja ta
varoita ei voida käyttää, ennen kuin niitä varten 
on myönnetty määräraha. Säännös ei siis oikeut
taisi lopullisesti välttämään asianomaisten han
kintamenojen budjerointia. Kun säännös vastaisi 
asiallisesti nykyistä tililain 12 a § :ää eikä sillä 
pyritä minkäänlaiseen hallitusmuodosta tehdyn 
poikkeaman laajentamiseen, ehdotettu tililain 12 
a §:n Sanonnailinen tarkistaminen voitaneen hy
väksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Edellä olevan perusteella hallitus katsoo, että 
lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätä
misestä määrätyssä järjestyksessä. Hallitus pitää 
kuitenkin suotavana, että asiasta hankitaan pe
rustuslakivaliokunnan lausunto. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun· 
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
valtion tulo- ja menoarvton Ja tilinpäätöksen perusteista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpäätöksen perusteista 24 päivänä huhtikuuta 1031 

annetun lain (136/31) 9 §:n 5 momentti ja 12 §,näistä 0 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on 26 
päivänä toukokuuta 1939 annetussa laissa ( 150/ 30), 

muutetaan 5 §, 9 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 11 §:n 3 momentti, 12 a §ja 12 e §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 5 § 17 päivänä kesäkuuta 1%6 annetussa laissa (356/66), 9 §:n 1, 3 ja 4 

momentti sekä 12 a §mainitussa 26 päivänä toukokuuta 1039 annetussa laissa, 11 §:n 3 momentti 30 
päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa (316/71) ja 12 e §:n 2 momentti 3 päivänä marraskuuta 
1978 annetussa laissa (826/ 78), sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa 17 päivänä kesäkuuta 1')66 ja 30 päivänä 
huhtikuuta 1971 annetuissa laeissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 
momentiksi, lakiin uusi 6 a, 6 b ja 9 a § sekä 11 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 30 päivänä 
huhtikuuta 1971 annetussa laissa, uusi 4 ja 5 momentti seuraavasti: 

1 luku 

Valtion tulo- Ja menoarviO 

2 § 

Uusista valtionlainoista saatavat tulot ja val
tionvelan kuoletukset otetaan tulo- ja meno
arvioon nettomääräisesti siten, että tulo- ja 
menoarvioon merkitään niiden erotus. 

5 § 
Tulo- ja menoarviosta tulee käydä selville sii

hen otettujen menojen maksamiseen tarvittavien 
lainavarojen määrä. 

6 a § 
Tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä voi

daan myöntää määrältään ja käyttötarkoituksel
taan rajattu valtuus tehdä sopimuksia ja antaa 
sitoumuksia, joista aiheutuvia menoja varten tar
vittavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai 
puuttuvilta osiltaan myöhempiin tulo- ja meno
arvioihin. Valtuutta saadaan käyttää sen varain
hoitovuoden aikana, jonka tulo- ja menoarvioon 
se on otettu. 

Valtion talonrakennushankkeesta, josta on 
tulo- ja menoarvion perusteluissa esitetty laajuus
ja kustannusarviot, saadaan varainhoitovuonna 
tehdä sellaisia rakentamista koskevia sopimuksia, 
joista aiheutuvia menoja varten tarvittavat määrä
rahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osil-

taan myöhempiin tulo- ja menoarvioihin. Milloin 
talonrakennushankkeen laajuus- ja kustannusar
viot on esitetty siirtomäärärahan perusteluissa, on 
mainittu sopimuksenteko-oikeus voimassa niin 
kauan kuin siirtomäärärahaa saadaan käyttää. 
Laajuus- tai kustannusarvion ylittävään hankkee
seen saadaan sitoutua vain, jos suunnittelutieto
jen tarkentumisesta, olosuhteiden muutoksesta 
tai muusta sellaisesta syystä johtuva hankkeen 
laajuuden tai kustannusten tarkistuminen edel
lyttää arvion ylittämistä ja kustannukset ovat 
kohtuulliset. 

6 b § 
Annettaessa eduskunnalle esitys lisäyksistä ja 

muutoksista tulo- ja menoarvioon on samassa 
esityksessä osoitettava myös varat ehdotettavan 
menojen lisäyksen ja tulojen vähennyksen katta
miseen. Esitykseen on sisällytettävä myös arvioi
dut olennaiset muutokset tulo- ja menoarvioon 
merkittyjen tulojen määrissä. Lisäksi voidaan esi
tyksessä ehdottaa vähennyksiä tulo- ja menoarvi
ossa myönnettyihin määrärahoihin. 

2 luku 

Valtion tilinpäätös 

0 § 
Varainhoitovuodelle kuuluvat tulot, JOita ei 

ole voitu varainhoitovuoden aikana valtiolle pe
riä, siirtyvät tulorästeinä seuraavaan vuoteen. Jos 
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suuruudeltaan tarkoin tiedossa ollutta menoa ei 
ole voitu ennen varainhoitovuoden päättymistä 
maksaa varainhoitovuoden tulo- ja menoarvioon 
tarkoitusta varten otetusta kiinteästä tai arvio
määrärahasta, saadaan menon suorittamista var
ten tarvittava määrä siirtää tilinpäätöksessä me
norästinä seuraavaan vuoteen. Menorästi, jota ei 
varainhoitovuotta lähinnä seuraavan vuoden ai
kana ole suoritettu, peruutetaan, jollei asian
omainen ministeriö toisin määrää. Mitä edellä on 
säädetty ministeriöstä, koskee vastaavasti valtio
neuvoston kansliaa. 

Verot ja veronluonteiset tulot sekä valtion 
antaman lainan lyhennykset ja korot ovat sen 
vuoden tuloa, jonka aikana ne ovat valtiolle 
kertyneet. Valtion velan korko on sen vuoden 
menoa, jonka aikana se on maksettu, ja valtion 
ottaman lainan emissioalennus sen vuoden me
noa, jonka aikana lainaa koskeva sopimus on 
tehty. 

Peruutettu siirtomääräraha ja menorästi merki
tään tuloksi. 

9 a § 
Jos varainhoitovuonna tulee maksettavaksi va

rainhoitovuotta aikaisempaan vuoteen kohdistu
va meno, jonka suorittamista varten tarvittavia 
varoja ei ole voitu siirtää menorästinä, voidaan 
meno maksaa valtiovarainministeriön luvalla ku
lumassa olevan varainhoitovuoden vastaavaan tar
koitukseen käytettävissä olevasta määrärahasta. 
Valtiovarainministeriön päätöksellä voidaan kui
tenkin määrätä, että tilivirasto voi päätöksessä 
tarkemmin määrätyin edellytyksin päättää me
non maksamisesta ilman valtiovarainministeriön 
lupaa. 

11 § 

Valtion tilinpäätökseen liitetään niin ikään 

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1986 
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selvitykset valtion myöntämistä lainoista, valtion 
velasta ja varainhoitovuoden päättyessä voimassa 
olleista valtion takauksista sekä muista vastuusi
toumuksista. 

Valtiovarainministeriö voi emyisistä syistä 
määrätä, että valtion tilinpäätökseen ei tarvitse 
liittää selvitystä sellaisista lain perusteella synty
neistä takauksista, joiden johdosta aiheutuvan 
maksuvelvollisuuden mahdollisuus on vakuus 
huomioon ottaen hyvin vähäinen ja joiden yksit
täinen suuruus ei ole huomattava sekä joiden 
täsmällistä yhteismäärää ei voida ilman kohtuut
tomia vaikeuksia selvittää. Ne takaustyypit, joista 
ei ole selvitystä annettava, on mainittava tilin
päätösasiakirjassa. 

Valtion ulkomaanrahan maarainen velka 
muunnetaan Suomen rahaksi varainhoitovuoden 
viimeisen Suomen Pankin kurssin mukaan. 

12 a § 
Valtiovarainministeriö nimeää ne valtion viras

tot, laitokset ja liikeyritykset, jotka saavat sitoa 
valtion kassavaroja tarveainevarastoihin siten, että 
menoarvion määrärahaa veloitetaan vasta tarveai
neita käyttöönotettaessa. Vai tiovarainmi nisteriö 
määrää myös, kuinka paljon varoja edellä tarkoi
tetulla virastolla, laitoksella ja liikeyrityksellä saa 
olla sidottuna tarveainevarastoihin. 

12 e § 

Valtiovarainministeriö voi antaa määräyksiä 
valtion omistamien osakkeiden, osuustodistusten 
ja muiden arvopapereiden hoitamisesta ja luette
loimisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 198 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Esko 01/z/a 
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Liite 

Laki 
valtion tulo- ja menoarviOn Ja tilinpäätöksen perusteista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpäätöksen perusteista 24 päivänä huhtikuuta 1931 

annetun lain (136/31) 9 §:n 5 momentti ja 12 §,näistä 9 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on 26 
päivänä toukokuuta 1939 annetussa laissa (150/ 39), 

muutetaan 5 §, 9 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 11 §:n 3 momentti, 12 a § ja 12 e §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 5 § 17 päivänä kesäkuuta 1966 annetussa laissa (356/66), 9 §:n 1, 3 ja 4 

momentti sekä 12 a §mainitussa 26 päivänä toukokuuta 1939 annetussa laissa, 11 §:n 3 momentti 30 
päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa (316/71) ja 12 e §:n 2 momentti 3 päivänä marraskuuta 
1978 annetussa laissa (826/78), sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa 17 päivänä kesäkuuta 1966 ja 30 päivänä 
huhtikuuta 1971 annetuissa laeissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 
momentiksi, lakiin uusi 6 a, 6 b ja 9 a § sekä 11 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 30 päivänä 
huhtikuuta 1971 annetussa laissa, uusi 4 ja 5 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

luku 

Valtion tulo- ja menoarvio 

2 § 

5 § 
Tulo- ja menoarviosta tulee käydä selville me

nojen suorittamiseen tarvittavien lainavarojen 
määrä. 

3 360591X 

2 § 

Uusista valtionlainoista saatavat tulot ja val
tionvelan kuoletukset otetaan tulo- ja menoarvi
oon nettomääräisesti siten, että tulo- ja menoar
vioon merkitään niiden erotus. 

5 § 
Tulo- ja menoarviosta tulee käydä selville sii

hen otettujen menojen maksamiseen tarvittavien 
lainavarojen määrä. 

6 a § 
Tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä voi

daan myöntää määräitään ja käyttötarkoituksel
taan rajattu valtuus tehdä sopimuksia ja antaa 
sitoumuksia, joista aiheutuvia menoja varten tar
vittavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai 
puuttuvzlta oszltaan myöhempiin tulo- ja meno
arvioihin. Valtuutta saadaan käyttää sen varain
hoitovuoden aikana, jonka tulo- ja menoarvioon 
se on otettu. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

Valtion talonrakennushankkeesta, josta on 
tulo- ja menoarvion perusteluissa esitetty laajuus
ja kustannusarvio!, saadaan varainhoitovuonna 
tehdä" sellaisia rakentamista koskevia sopimuksia, 
joista aiheutuvia menoja varten tarvittavat må"å"rå"
rahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvzlta oszl
taan myöhempiin tulo- ja menoarvioihin. Mzlloin 
talonrakennushankkeen laajuus- ja kustannusar
viot on esitetty siirtomå"ärå"rahan perusteluissa, on 
mainittu sopimuksenteko-oikeus voimassa niin 
kauan kuin siirtomå"å"rärahaa saadaan käyttää. 
Laajuus- tai kustannusarvion ylittävään hankkee
seen saadaan sitoutua vain, jos suunnittelutieto
jen tarkentumisesta, olosuhteiden muutoksesta 
tai muusta sellaisesta syystä johtuva hankkeen 
laajuuden tai kustannusten tarkistuminen edel
lyttää arvion ylittämistä ja kustannukset ovat 
kohtuulliset. 

6b§ 
Annettaessa eduskunnalle esitys lisäyksistä ja 

muutoksista tulo- ja menoarvioon on samassa 
esityksessä osoitettava myös varat ehdotettavan 
menojen lisäyksen ja tulojen vähennyksen katta
miseen. Esitykseen on sisällytettä'vä' myös arvioi
dut olennaiset muutokset tulo- ja menoarvioon 
merkittyjen tulojen määrissä. Lisäksi voidaan esi
tyksessä ehdottaa vå"hennyksiä tulo- ja menoarvi
ossa myönnettyihin määrärahoihin. 

2 luku 

Valtion tilinpäätös 

9 § 
Varainhoitovuodelle kuuluvat tulot, JOlta ei 

ole voitu varainhoitovuoden aikana valtiolle pe
riä, siirtyvät tulorästeinä seuraavaan vuoteen. 

Suuruutensa puolesta tarkoin määrätyn me
non, joka on varainhoitovuoden tulo- ja menoar
vioon otetusta kiinteästä tai arviomäärärahasta 
maksettava, mutta jota ei ole voitu ennen varain
hoitovuoden päättymistä maksaa, suorittamista 
varten tarvittava määrä saadaan tilinpäätöksessä 
menorästinä siirtää seuraavaan vuoteen. Menoräs
ti, jota ei varainhoitovuotta lähinnä seuraavan 
vuoden aikana ole suoritettu, peruutetaan, ellei 
valtiovarainministeriö toisin määrää. 

9 § 
Varainhoitovuodelle kuuluvat tulot, joita ei 

ole voitu varainhoitovuoden aikana valtiolle pe
riä, siirtyvät tulorästeinä seuraavaan vuoteen. jos 
suuruudeltaan tarkoin tiedossa ollutta menoa ei 
ole voitu ennen varainhoitovuoden päättymistä 
maksaa varainhoitovuoden tulo- ja menoarvioon 
tarkoitusta varten otetusta kiinteästä tai arvio
määrärahasta, saadaan menon suorittamista var
ten tarvittava määrä siirtää tzlinpää'töksessä me
norästinä seuraavaan vuoteen. Menorästi, jota ei 
varainhoitovuotta lähinnä seuraavan vuoden ai
kana ole suoritettu, peruutetaan, jollei asian
omainen ministeriö toisin määrää. Mitä' edellä on 
säädetty ministeriöstä, koskee vastaavasti valtio
neuvoston kansliaa. 
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Voimassa oleva laki 

Jos varainhoitovuoden kuluessa tulee maksetta
vaksi edelliseen tai edellisiin vuosiin kohdistuva 
meno, jonka suorittamista varten tarvittavia varo
ja ei ole voitu 3 momentin mukaan menorästinä 
siirtää, voi valtiovarainministeriö asianomaisen 
viraston tai laitoksen esityksestä antaa luvan me
non maksamiseen kulumassa olevan varainhoito
vuoden vastaavasta määrärahasta. 

Peruutettu siirtomääräraha ja menorästi merki
tään laatunsa mukaan tuloksi. 

(Ks. 4 § 4 mom.) 

Ehdotus 

(Ks. 9 a §) 

Verot ja veronluonteiset tulot sekä valtion 
antaman lainan lyhennykset ja korot ovat sen 
vuoden tuloa, jonka aikana ne ovat valtiolle 
kertyneet. Valtion velan korko on sen vuoden 
menoa, jonka aikana se on maksettu, ja valtion 
ottaman lainan emissioalennus sen vuoden me
noa, jonka aikana lainaa koskeva sopimus on 
tehty. 

Peruutettu siirtomääräraha ja menorästi merki
taan tuloksi. 

(5 mom. kumotaan) 

9 a § 
Jos varainhoitovuonna tulee maksettavaksi va

rainhoitovuotta aikaisempaan vuoteen kohdistu
va meno, jonka suorittamista varten tarvittavia 
varoja ei ole voitu siirtää menorästinä, voidaan 
meno maksaa valtiovarainministeriön luvalla ku
lumassa olevan varainhoitovuoden vastaavaan tar
koitukseen käytettävissä olevasta määrärahasta. 
Valtiovarainministeriön päätöksellä voidaan kui
tenkin määrätä, että ttlivirasto voi päätöksessä· 
tarkemmin määrätyin edellytyksin päättää me
non maksamisesta ilman valtiovarainministeriön 
lupaa. 

11 § 

Valtion tilinpäätökseen liitetään niin ikään 
selvitys valtion omistamista osakkeista ja muusta 
tuloa tuottavasta valtion omaisuudesta, selvitys 
valtion velasta sekä luettelo varainhoitovuoden 
päättyessä voimassa olleista valtion takauksista 
sekä muista vastuusitoumuksista. 

Valtion tilinpäätökseen liitetään niin ikään 
selvitykset valtion myöntämistä lainoista, valtion 
velasta ja varainhoitovuoden päättyessä voimassa 
olleista valtion takauksista sekä muista vastuusi
toumuksista. 

Valtiovarainministeriö vot erztymstå' syistä 
määrätä, että valtion ttlinpäätökseen ei tarvitse 
liittää selvitystä sellaisista lain perusteella synty
netstä takaukststa, joiden johdosta aiheutuvan 
maksuvelvolltsuuden mahdolltsuus on vakuus 
huomioon ottaen hyvin vähäinen ja joiden yksit
täinen suuruus ei ole huomattava sekä joiden 
täsmälltstä yhtetsmäärää ei voida tlman kohtuut
tomia vaikeuksia selvittää. Ne takaustyypit, jotsta 
ei ole selvitystä annettava, on mainittava ttlin
päätösasiakirjassa. 
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Voimassa oleva laki 

(Ks. 12 § 1 mom.) 

12 § 
Valtion lainat on otettava valtionomaisuusse

lostukseen bruttomäärin. Ulkomaan rahassa mak
settava velka on muunnettava Suomen rahaksi 
varainhoitovuoden viimeisenä päivänä Suomen 
Pankin noteeraaman kurssin mukaan, huomioon 
ottaen, että jos maksu on måarålty useammassa 
rahalajissa, muuntaminen toimitetaan kalleim
man ulkomaan rahala;i'n mukaan. 

Valtion omistamat obligatiot ja osakkeet ovat 
otettavat valtion omaisuusselostukseen varainhoi
tovuoden viimeisen pörssinoteerauksen mukaan, 
kun se on ostohintaa alhaisempi, tai ostohinnan 
mukaan, kun noteeraus on ostohintaa korkeam
pi, taikka kun noteeraus kokonaan puuttuu. 

12 a § 
Tarveainevarastot merkitään varoiksi liikeyri

tysten sekä niiden virastojen ja laitosten kirjanpi
dossa, joilla valtiovarainministeriön antaman 
määräyksen nojalla on siihen oikeus. 

Valtiovarainministeriön asiana on maarata, 
kuinka paljon varoja 1 momentissa mainitulla 
yrityksellä, virastolla ja laitoksella saa olla varas
toihin sidottuna. 

Ehdotus 

Valtion ulkomaanrahan maaramen velka 
muunnetaan Suomen rahaksi varainhoitovuoden 
viimeisen Suomen Pankin kurssin mukaan. 

(12 § kumotaan) 
(Ks. 11 § 5 mom.) 

12 a § 
Valtiovarainministeriö nimeää ne valtion viras

tot, laitokset ja liikeyritykset, jotka saavat sitoa 
valtion kassavaroja tarveainevarastoihn siten, että 
menoarvion määrärahaa veloitetaan vasta tarveai
neita käyttöönotettaessa. Valtiovarainministeriö 
määrää myös, kuinka paljon varoja edellä tarkoi
tetulla virastolla, laitoksella ja liikeyrityksellä saa 
olla sidottuna tarveainevarastoihin. 

12 e § 

Valtiokonttori hoitaa ja säilyttää valtion omis
tamia osakkeita ja osuustodistuksia, jotka on 
hankittu sijoitusmenoihin osoitetulla määrärahal
la tai jotka valtiovarainministeriö on määrännyt 
sen hoidettaviksi. 

Valtiovarainministen'ö voi antaa määräyksiä' 
valtion omistamien osakkeiden, osuustodistusten 
ja muiden arvopapereiden hoitamisesta ja luette
loimisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivå'nä tammikuu
ta 198 


