Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tasavallan muutettaviksi euroiksi vuoden 2002 alusta,
presidentin palkkiosta annettuun lakiin euron
jolloin markka poistuu käytöstä.
käyttöönotosta aiheutuvat muutokset. Laissa Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1
olevat
markkamäärät
ehdotetaan päivänä tammikuuta 2002.
—————

PERUSTELUT

1.

Nykytila ja ehdotetut
muutokset

Suomi on siirtymässä Euroopan talous- ja
rahaliiton kolmannessa vaiheessa yhteiseen
valuuttajärjestelmään.
Euron
käyttöön
ottamisesta on annettu kaksi neuvoston
asetusta, jotka ovat sellaisenaan sovellettavaa
lainsäädäntöä
Suomessa.
Euron
käyttöönotosta
annetussa
neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 974/98 säädetään
muun
muassa
euron
lopullisesta
käyttöönotosta.
Asetuksen
mukaan
siirtymäkauden päättyessä 31 päivänä
joulukuuta 2001 viittauksia kansallisiin
valuuttayksiköihin
voimassa olevista
säädöksistä pidetään viittauksina euroon
niiden vaihtokurssien mukaisesti, jotka on
euroa käyttöön otettaessa vahvistettu. Euron
ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden
valuuttojen
välisistä
muuntokursseista
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
2866/98
markan
lopulliseksi
euromuuntokurssiksi on vahvistettu 5,94573
1 päivästä tammikuuta 1999.
Suomen lainsäädännössä esiintyvät markkaa
koskevat viittaukset merkitsevät vuoden
2002 alusta ilman eri toimenpiteitä
vaihtokurssin
mukaan
laskettavaa

euromäärää, eikä lainsäädäntöön sisältyvien
markkamäärien muuntaminen euroiksi ole
oikeudellisesti välttämätöntä.
Tasavallan presidentin palkkiosta annetun
lain (1032/1999) 1 §:ssä on kaksi
markkamäärän sisältävää säännöstä. Pykälän
1 momentin mukaan vuotuinen palkkio,
jonka tasavallan presidentti saa toimestaan
on 606 000 markkaa. Sen ohessa hänelle
suoritetaan 950 000 markkaa vuodessa
edustustarkoituksia
varten.
Hallituksen
talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 11
päivänä tammikuuta 2000 periaatteista, joilla
markkamäärät
muunnetaan
euroiksi
lainsäädännössä. Yleensä muunto tapahtuu
vahvistettua muuntokurssia käyttäen. Sentin
tarkkuudesta voidaan poiketa silloin, kun on
tarkoituksenmukaista säilyttää säädöksessä
entinen sentin tarkkuutta yleisempi taso.
Poikettaessa sentin tarkkuudesta muutos
pyritään aina toteuttamaan mahdollisimman
kustannusneutraalisti.
Presidentin palkkio 606 000 markkaa on
101 921,88344 euroa, joka pyöristettynä
säädösten ja päätösten mukaisesti on 102 000
euroa. Edustusraha 950 000 markkaa on
159 778,53014 euroa ja pyöristettynä
160 000 euroa.
Näin ollen
tasavallan
presidentin palkkion suuruus tulisi olemaan 1

päivästä tammikuuta 2002 lukien 102 000
euroa ja edustustarkoituksia varten varatun
määrärahan suuruus 160 000 euroa.
Valtion
vuoden
2002
talousarvioehdotuksessa
momentille
21.01.01.
Presidentin
palkkio
ja
edustusrahat on ehdotettu varattavaksi 262
000 euroa. Ehdotettu määräraha on noin
300 euroa suurempi kuin presidentille
vuonna 2001 varattu 1 556 000 markan
määräraha.
Tasavallan presidentin
palkkio ja
edustusraha eivät varsinaisesti muutu. Ainoa
muutos on valuutan muutos ja siitä aiheutuva
määrärahan summan pyöristys. Palkkion ja
edustusrahan muuttaminen ovat mahdollista
kesken tasavallan presidentin toimikauden.
Uusi perustuslaki ei sisällä
kumotun
hallitusmuodon 26 §:n tapaista säännöstä,
jossa kiellettäisiin palkkion lisääminen tai
vähentäminen presidentin toimiaikana.
2.

Ehdotuksen vaikutukset

Esityksen mukainen tasavallan presidentin
palkkion ja edustusrahan muuntaminen
säännösten ja määräysten mukaisesti
aiheuttaa todellisissa menoissa noin 300
euron vuotuisen lisäyksen valtion menoihin.
Muita vaikutuksia ehdotetulla muutoksella ei
ole.
3.

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtioneuvoston
kansliassa virkatyönä. Ehdotuksesta on
kuultu tasavallan presidentin kansliaa ja
valtiovarainministeriötä.
4.

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.
Edellä
esitetyn
perusteella
Eduskunnan
hyväksyttäväksi
lakiehdotus:

annetaan
seuraava

Lakiehdotus

Laki
tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tasavallan presidentin palkkiosta 12 päivänä marraskuuta 1999 annetun lain
(1032/1999) 1§:n 1 momentti seuraavasti:
1§
henkilökunta palkataan valtion varoilla.
Vuotuinen
palkkio,
jonka
tasavallan — — — — — — — — — — — — — —
presidentti saa toimestaan, on 102 000 euroa.
Sen ohessa hänelle suoritetaan 160 000 euroa
vuodessa
edustustarkoituksia
varten.
———
Presidentillä on lisäksi asunto valtion talossa,
jonka kunnossapito, lämmitys ja valaistus Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä
sekä sisustus kustannetaan ja tarpeellinen tammikuuta 2002.
—————

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2001
Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Pääministeri Paavo Lipponen

Liite
Rinnakkaistekstit

Laki
tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tasavallan presidentin palkkiosta 12 päivänä marraskuuta 1999 annetun lain
(1032/1999) 1§:n 1 momentti seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

1§
Vuotuinen
palkkio,
jonka
tasavallan
presidentti saa toimestaan, on 606 000
markkaa. Sen ohessa hänelle suoritetaan 950
000 markkaa vuodessa edustustarkoituksia
varten. Presidentillä on lisäksi asunto
valtion
talossa,
jonka
kunnossapito,
lämmitys ja valaistus sekä sisustus
kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta
palkataan valtion varoilla.
——————————————

1§
Vuotuinen
palkkio,
jonka
tasavallan
presidentti saa toimestaan, on 102 000
euroa. Sen ohessa hänelle suoritetaan 160
000 euroa vuodessa edustustarkoituksia
varten. Presidentillä on lisäksi asunto
valtion
talossa,
jonka
kunnossapito,
lämmitys ja valaistus sekä sisustus
kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta
palkataan valtion varoilla.
——————————————
———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.
———

