EV 13/2000 vp- HE 188/1999 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion
talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle on vuoden 1999 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o
188/1999 vp laiksi valtion talousarviosta
annetun lain muuttamisesta. Nyt koolla ole-

va eduskunta, jolle valtiovarainvaliokunta on
antanut asiasta mietintönsä n:o 112000 vp,
on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988)
3 a §:n 1 ja 2 momentti, 18 §:n 3 momentti ja 24 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 a §:n 1 ja 2 momentti laissa 96011998, sekä
lisätään lakiin uusi 7 c, 10 a ja 10 b §, 17 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 43011998,
uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 24 a-24 c § seuraavasti:
3a §
N ettobudjetointi

Talousarvioon voidaan ottaa seuraavista
tuloista ja menoista vain niiden erotosta vastaavat tuloarviot tai määrärahat (nettobudjetointi):
1) uudet valtionlainat ja valtionvelan kuoletukset;
2) valtionlainoista saatavat korkotulot,
emissiovoitot ja pääomavoitot sekä valtionlainoista aiheutuvat korkomenot, emissioalennukset ja pääomatappiot;
3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot;
4) osakkeiden myynnistä kertyvät tulot
sekä myyntiin liittyvät myyntipalkkiot ja
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valtion ostajan puolesta vastattavaksi ottamat
maksu velvoitteet;
5) eläkelaitokselle lain nojalla maksettava
maksuvalmiussuoritus ja suorituksen palautus valtiolle;
6) lakiin perustuva valtionapu kunnalle ja
kunnan maksettavaksi valtiolle valtionapujärjestelmän määräytymisperusteiden mukaan
tuleva määrä.
Nettobudjetoinnissa ei tuloina oteta huomioon veroja, veronluonteisia maksuja tai
sakkomaksuja. Nettobudjetoinnin kohteena
eivät myöskään voi olla siirtomenot tai niiden palautukset, lukuun ottamatta lain nojalla maksettavaa maksuvalmiussuoritusta eläkelaitokselle ja suorituksen palautusta sekä
lakiin perustuvaa valtionapua kunnalle ja
kunnan maksettavaksi valtiolle valtionapu-
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järjestelmän määräytymisperusteiden mukaan
tulevaa määrää, eivätkä sijoitusmenot tai
omaisuuden myyntitulot, lukuun ottamatta
osakkeiden myyntiä taikka viraston tai laitoksen toimintaan tarkoitetun irtaimen omaisuuden hankintaa tai irtaimen omaisuuden
myyntiä.

7c §

Säännökset määrärahan käyttämisestä
Tarkempia säännöksiä määrärahan talousarvion mukaisesta käyttämisestä voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella. Mainittuja
säännöksiä voidaan kuitenkin antaa ministeriön asetuksella, jos niin lailla erikseen säädetään tai talousarviossa päätetään.

10 a §

Talousarvioesityksen valmistelu
Talousarvioesityksen valmistelun vaiheista
ja valmistelussa noudatettavista menettelytavoista voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.

10 b §

Talousarvion toimeenpaneminen
Talousarvion toimeenpanemiseksi ja taloushallinnon järjestämiseksi tarpeellisia
säännöksiä voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

Suomen Pankin julkaiseman
pankin tai
kurssin mukaan.
24 §

Valtion irtaimen omaisuuden luovuttaminen
Virasto ja laitos saa luovuttaa, jollei laissa
toisin säädetä tai talousarviossa muuta päätetä, hallinnassaan olevaa valtion irtainta
omaisuutta, jos luovutusta on pidettävä taloudellisesti perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. Viraston tai laitoksen on saatava
luovutukseen valtioneuvoston suostumus, jos
luovutettavan omaisuuden arvo on huomattava tai luovutusta on muutoin pidettävä merkittävänä sen mukaan kuin valtioneuvoston
asetuksella säädetään. Omaisuutta ei saa luovuttaa käypää arvoa alemmasta hinnasta eikä
vastikkeetta, ellei luovutukseen liittyvistä
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävistä erityisistä syistä muuta johdu.
Sellaisia valtion omistamia osakkeita,
osuustodistuksia ja muita arvopapereita, jotka on hankittu eduskunnan nimenomaisen
päätöksen nojalla, ei kuitenkaan saa luovuttaa ilman eduskunnan suostumusta, ellei luovutusta ole asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla pidettävä merkitykseltään vähäisenä.
Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa säännöksiä, jollei laissa tai sen
nojalla toisin säädetä, valtion omistamien
osakkeiden, osuustodistusten ja muiden arvopapereiden hoitamisesta.
24 a §

Velanhoito
17 §

Valtion tilinpäätös
Tarkempia säännöksiä valtion tilinpäätöksen laadinnasta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
18 §

Valtion tilinpäätösasiakirja
Valtion ulkomaanrahan määräinen velka
muutetaan Suomen rahan määräiseksi varainhoitovuoden viimeisen Euroopan keskus-

Valtion velanhoidon järjestämisestä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.
24 b §

Sisäinen valvonta
Viraston ja laitoksen on huolehdittava siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti
järjestetty sen omassa toiminnassa sekä toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa.
Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja
sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa viraston ja laitoksen johto.
Tarkemmat säännökset virastojen ja laitos-
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ten sisäisestä valvonnasta ja sen järjestämisestä annetaan valtioneuvoston asetuksella.
24 c §

Määräystenantovaltuus
Valtiokonttori voi antaa tarkempia maaräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion
ulkopuolella olevien valtion rahastojen kir-
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janpidon, maksuliikkeen ja muun laskentatoimen hoitamisesta sekä tilinpäätöksen laadinnasta ja muista taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 2000. Lain 3 a §:n 1 ja 2 momenttia
voidaan soveltaa varainhoitovuoden 2000
alusta lukien vuoden 2000 valtion talousarvioon.

