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VALTIOVARAINVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 711998 vp

Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 12 päivänä toukokuuta 1998 lähettänyt valtiovarainvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 5211998 vp
laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta.
Jaostokäsittely
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat
Verojaostossa ovat olleet kuultavina
- lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale, valtiovarainministeriö
- budjettineuvos Pekka Saarinen, valtiovarainministeriö
- yksikönjohtaja Mikko Kangaspunta, Valtiokonttori.

HALLITUKSEN ESITYS
Hallitusmuodon 67 §:n 2 momentissa säädetään,
että valtion talousarvioon otettujen tuloarvioiden on katettava siinä olevat määrärahat. Edelleen säädetään, että määrärahoja katettaessa voidaan ottaa huomioon valtion tilinpäätöksen mukainen ylijäämä tai alijäämä sen mukaan kuin
lailla säädetään. Hallitusmuotoon perustuva talousarvion kattamisvelvollisuus merkitsee sitä,
että talousarvion rahoitukseen osoitettavien varojen yhteismäärän tulee olla vähintään yhtä
suuri kuin talousarvioon otettujen määrärahojen
yhteismäärä.
Hallitus ehdottaa, että talousarviolakiin lisättäisiin säännökset siitä, että edellisiltä varainhoitovuosilta syntynyttä talousarviokirjanpidon
mukaista kumulatiivista ylijäämää saadaan
käyttää talousarvion menojen kattamiseen. Ylijäämästä saataisiin käyttää enintään kolmannes
talousarvion katteeksi.
HE 52/1998 vp

Kulloistakin kumulatiivista ylijäämää saataisiin ottaa talousarvioon tilinpäätöksen valmistuttua seuraavan tilinpäätöksen valmistumiseen
asti. Käytännössä tätä ylijäämää voitaisiin käyttää sekä tilinpäätösvuotta seuraavan vuoden lisätalousarvioiden että tätä vuotta seuraavan
vuoden varsinaisen talousarvion kattamiseen.
Lakiin ehdotetaan otettavaksi myös säännös,
jonka mukaan talousarviokirjanpidon mukaisen
kumulatiivisen alijäämän kattamiseen voidaan
ottaa talousarvioon määräraha.
Lakiin ehdotetaan lisäksi otettavaksi säännökset valtion tilinpäätöksen sisällöstä sekä
säännökset velvollisuudesta esittää talousarviokirjanpidon osoittama alijäämä tai ylijäämä tilinpäätöksessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen tarkoituksena on,
että talousarviokirjanpitoon perustuvan valtion
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tilinpäätöksen ylijäämän käyttämistä ja alijäämän kattamista koskevia säännöksiä voitaisiin
soveltaa ensimmäisen kerran vuoden 1997 tilin-

päätöksen perusteella tarvittaessa kuluvan vuoden mahdollisissa seuraavissa lisätalousarvioissa
sekä vuoden 1999 talousarviossa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisenaja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä.

Päätösehdotus
Valtiovarainvaliokunta kunnioittaen ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1998
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Mauri Pekkarinen /kesk
Kari Rajamäki /sd (osittain)
Olavi Ala-Nissilä /kesk (osittain)
Ulla Anttila /vihr
Pirjo-Riitta Antvuori /kok
Asko Apukka /vas (osittain)
Timo Ihamäki /kok
Bjarne Kallis /skl
Reijo Laitinen /sd (osittain)
Håkan Malm /r
Mats Nyby /sd

Anssi Rauramo /kok (osittain)
Jukka Roos /sd
Oiva Savela /kok
Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
Jukka Vihriälä /kesk
vjäs. Ulla Juurola /sd
Arto Lapiolahti /sd
Pekka Leppänen /vas
Matti Saarinen /sd (osittain)
Kari Uotila /vas.

