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VALTIOVARAINVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 16/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta
annetun lain 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 26 päivänä syyskuuta 2000 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a ja 3 b §:n
muuttamisesta (HE 122/2000 vp).

Asiantuntijat
Verojaostossa ovat olleet kuultavina
- neuvotteleva virkamies Tuomas Pöysti, valtiovarainministeriö
- laskentapäällikkö Jan Holmberg, Valtiokonttori.

Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

HALLITUKSEN ESITYS
Valtion talousarviossa sovelletaan yleensä bruttobudjetointia. Nettobudjetoinnin mahdollistavista poikkeuksista säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988). Velanhoitoon liittyvissä erissä nettobudjetoinnin piirissä
voivat olla uudet valtionlainat ja valtionvelan
kuoletukset siten, että talousarvioon voidaan ottaa niiden erotusta vastaava tuloarvio tai määräraha. Samoin voidaan nettobudjetoida valtionlainoista saatavat korkotulot, emissiovoitot ja
pääomavoitot sekä korkomenot, emissioalennukset ja pääomatappiot. Velanhoidossa käytettävien johdannaisten nettobudjetoinnista ei ole
selkeitä säännöksiä talousarviolaissa.
Talousarviolain mukaan talousarvion katteeksi voidaan valtion tilinpäätöksen valmistuttua
ottaa määrä, joka vastaa enintään kolmannesta
tilinpäätöksen osoittamasta varainhoitovuoden
lopun kumulatiivisesta ylijäämästä. Muu osa yliHE 122/2000 vp

jäämän määrästä on pidettävä valtion kassassa.
Valtion vuoden 1999 tilinpäätöksen mukainen
kumulatiivinen ylijäämä on runsaat 12 mrd.
markkaa.
Hallitus ehdottaa valtion talousarviosta annettua lakia muutettavaksi siten, että valtionvelan ottamisen ja vähentämisen yhteydessä esiintyvät pääomavoitot ja emissiovoitot sekä pääomatappiot ja emissiotappiot saadaan nettobudjetoida uusien valtionlainojen ja valtionvelan
kuoletusten kanssa. Samalla lakiin otettaisiin
säännös valtion velanhoidossa käytettävien johdannaisten nettobudjetoinnista.
Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten,
että valtion tilinpäätöksen osoittamaa kumulatiivista ylijäämää saadaan ottaa valtion talousarvion katteeksi siltä osin kuin kumulatiivinen ylijäämä on suurempi kuin 500 miljoonaa euroa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdolliVersio 2.0
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simman pian sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Maria Kaisa Aula /kesk
Kari Rajamäki /sd
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Pirjo-Riitta Antvuori /kok
Timo Ihamäki /kok
Seppo Kääriäinen /kesk
Reijo Laitinen /sd
Tuija Nurmi /kok
Ola Rosendahl /r
Matti Saarinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut
valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.
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Anni Sinnemäki /vihr
Irja Tulonen /kok
Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
Kari Uotila /vas
Jukka Vihriälä /kesk
vjäs. Matti Huutola /vas
Ulla Juurola /sd
Bjarne Kallis /skl
Jari Koskinen /kok.

