
Valtiokonttori   LAUSUNTO 10/1997 

Valtion kirjanpitolautakunta  Yksityiskohtaiset tarkistusehdo-
    tukset luonnoksesta valtion ta-
    lousarviosta annnetun asetuksen 
    muuttamiseksi 

 

    15.4. 1997 

 

 

1 luku 

Valtion talousarvion laadinta ja rakenne 

 

2 a § 

Tuotannontekijöiden hankinnasta aiheutuvat menot otetaan talousarvioon suoritepe-
rusteen mukaan. Suoritteiden myynnistä saatavat tulot otetaan talousarvioon suoritepe-
rusteen mukaan. 

Muut menot ja tulot otetaan talousarvioon maksuperusteen mukaan. 

Jos menot ja tulot on perustellusta syystä otettava talousarvioon muiden perusteiden 
mukaan, on tästä mainittava talousarvion sitovissa perusteluissa. 

Valtiovarainministeriö antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten menot ja tulot otetaan 
talousarvioon. 

 

-Valtion kirjanpitolautakunta katsoo, että liikekirjanpidon käyttöönoton 
yhteydessä tulisi kirjanpidon hoitamiseen liittyvistä käytännön syistä sel-
kiinnyttää periaatteita, joilla määritellään tulojen ja menojen kuuluminen 
varainhoitovuodelle talousarviossa. Asiasta voitaisiin säätää asetukseen 
tulevassa uudessa 2 a §:ssä.  

 

3 luku 

Talousarvion toimeenpano 

 

22 § 

Lautakunta ehdottaa pykälän 22 siirtämistä muutettuna uudeksi 57 §:ksi. 
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4 luku 

Tiliorganisaatio 

 

23 § 

Valtion talousarviotalous, joka jakautuu maksuliikettä ja kirjanpitoa hoitaviin tiliviras-
toihin, muodostaa yhden kirjanpitovelvollisen kokonaisuuden. Tämän kokonaisuuden 
osina myös tilivirastot ovat kirjanpitovelvollisia talousyksiköitä, jotka tekevät vuosit-
tain oman tilinpäätöksen.  

Valtiovarainministeriö ohjaa ja valvoo valtion maksuliikettä ja kirjanpitoa. Valtion 
keskuskirjanpitoa hoitaa Valtiokonttori.  

 

 

26 § 

Kuten ehdotettu, mutta lautakunta ehdottaa, että voimassaolevan asetuk-
sen viimeisessä momentissa mainittu valtuus antaa tarkempia määräyk-
siä taloussäännön sisällöstä ja laatimisesta osoitettaisiin Valtiokonttorin 
asemasta valtiovarainministeriölle. Tämä lähinnä siitä johtuen, että tar-
peet todennäköisesti kanavoituisivat sekä Valtiokonttorin että valtionta-
louden tarkastusviraton välityksellä. 

 

 

5 luku 

Maksuliike 

 

 

40 § 2 ja 3 mom   

Virastojen ja laitosten maksuliike ja palkanlaskenta on hoidettava riittävän yhtenäisten 
ja turvallisten sekä tarvittavat tiedot antavien järjestelmien mukaisesti. 

Valtiokonttori antaa tarvittavat määräykset ja ohjeet maksuliikkeessä ja palkanlasken-
nassa käytettävistä järjestelmistä. 
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6 luku 

Kirjanpito  

Yleiset säännökset 

 

41 § 

Valtion kirjanpitoon kuuluvat tilivirastojen kirjanpito, talousarvion ulkopuolella ole-
vien valtion rahastojen kirjanpito sekä valtion keskuskirjanpito. 

Tiliviraston kirjanpito sekä keskuskirjanpito muodostuvat liikekirjanpidosta ja talous-
arviokirjanpidosta. Talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston kirjanpito on 
liikekirjanpitoa. 

Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidossa noudatetaan sovel-
tuvin osin tämän asetuksen säännöksiä, jollei toisin ole säädetty. 

Valtiolle lahjoitetuista varoista muodostettujen rahastojen ja erityisehdoin lahjoitettu-
jen varojen kirjanpidossa noudatetaan soveltuvin osin tämän asetuksen säännöksiä, 
jollei toisin ole säädetty. 

 

 

41 a § 

Kirjanpito on hoidettava riittävän yhtenäisiä ja turvallisia sekä tarvittavat tiedot anta-
via järjestelmiä käyttäen.  

Valtiokonttori antaa tarvittavat määräykset ja ohjeet kirjanpidossa käytettävistä järjes-
telmistä.  

Ehdotuksesta esitetään poistettavaksi momentit 1, 3 ja 4 ja lisättäväksi 
Valtiokonttorille valtuus antaa määräyksiä järjestelmistä. 

 

 

41 b § 

Valtiokonttori antaa tarvittavat määräykset ja ohjeet valtion virastojen ja laitosten sekä 
talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen kirjanpidosta. 

Valtiovarainministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset valtion keskuskirjan-
pidosta. Valtiovarainministeriö voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä antaa luvan 
poiketa kirjanpitoa koskevista tämän asetuksen säädöksistä.  
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Kirjanpitotapahtumien kirjaaminen 

 

42 § 2 mom  

Talousarviokirjanpitoon merkitään talousarviotapahtumina talousarviotulot ja talous-
arviomenot (Poistetaan: siirrettyjen määrärahojen käytöt ja peruutukset) sekä niiden 
oikaisu- ja siirtoerät.   

 

 

42 a § 

Kirjanpitoa on pidettävä kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteita noudattaen, jollei 
jäljempänä toisin säädetä.  

Kirjanpitotapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä (peruskirjanpito) päiväkirjaan 
sekä asiajärjestyksessä (pääkirjanpito) liikekirjanpidon pääkirjaan ja talousarviokir-
janpidon pääkirjaan. Kirjanpitoa on pidettävä mahdollisuuksien mukaan päivän tasal-
la.  

(luonnoksen 55 §) Jokaisen kassan osalta on pidettävä kassakirjaa, johon merkitään 
kaikki vastaanotetut ja suoritetut maksut. Kassakirja päätetään päivittäin, jollei tilivi-
raston taloussäännössä ole toisin määrätty.  

Tilivirasto voi määrätä, jos kassassa käytetään kassapäätettä tai muuta siihen verratta-
vaa laitetta tai jos maksuliike on vähäistä, ettei kassakirjan pitäminen jonkin kassan 
osalta ole tarpeen.       

 

- Ehdotuksen mukaisen 42 a §:n tekstin lisäksi tähän pykälään ehdote-
taan siirrettäväksi 55 §:n teksti. 

 

 

42 b § 

Lautakunta ei esitä muutoksia. 

 

 

42c § 

Tuotannontekijöiden hankinnasta aiheutuvan menon ja talousarviomenon kirjaamispe-
rusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen. Suoritteiden myynnistä saatavan tulon 
ja talousarviotulon kirjaamisperusteena on suoritteen luovuttaminen (suoriteperuste). 
Tuotannontekijän hankinnasta aiheutuvat menot ja talousarviomenot samoin kuin suo-
ritteiden myynnistä saatavat tulot ja talousarviotulot voidaan kirjata myös maksuun pe-
rustuen (maksuperuste). 

Muut menot ja muut talousarviomenot samoin kuin muut tulot ja muut talousarviotu-
lot kirjataan maksuun perustuen. 
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Mikäli kirjaukset tehdään liikekirjanpitoon maksuperusteen mukaan, on velat ja saa-
miset voitava jatkuvasti selvittää. 

 

Pykälään on yhdistetty asetusehdotuksen 42c ja 42d pykälät. Asiallisesti 
pykälän sisältö vastaa ehdotusta. Siinä on kuitenkin käytetty termien vas-
tikkeellinen ja vastikkeeton sijasta muuta ilmaisutapaa. 

 

 

42 d § 

Lautakunta ehdottaan pykälän yhdistämistä pykälään 42 c. 

 

 

Uusi 42 d § 

Jos tuotannontekijän hankinnasta aiheutuneet menot ja suoritteiden myynnistä saatavat 
tulot on kirjattu liikekirjanpitoon maksuperusteen mukaan, on kirjaukset liikekirjanpi-
dossa oikaistava ja täydennettävä ennen tilinpäätöksen laatimista suoriteperusteen mu-
kaisiksi. 

Jos 1 momentissa tarkoitetut menot tai tulot on otettu talousarvioon muun kuin suori-
teperusteen mukaan, oikaistaan talousarviokirjanpitoa talousarvion sitovissa peruste-
luissa mainitun perusteen mukaiseksi. 

Jos muut menot ja muut tulot on otettu talousarvioon muun kuin maksuperusteen mu-
kaan, oikaistaan ja täydennetään liikekirjanpitoa ja talousarviokirjanpitoa talousarvion 
sitovissa perusteluissa mainitun perusteen mukaan. 

- Ks pykälän 42 c kommenttia 

- Tähän ehdotetaan siirrettäväksi pykälä 42 f 

 

 

42 e § 

Liikekirjanpidon ja talousarviokirjanpidon välillä on laadittava kuukausittain ja tilin-
päätöksessä täsmäytyslaskelma. (Poistetaan: Täsmäyttämisellä selvitetään liikekirjan-
pidon tuottojäämän tai kulujäämän sekä talousarviokirjanpidon ylijäämän tai alijää-
män välinen ero.) Täsmäytyslaskelma säilytetään tilivirastossa sitä vastaavan tili-
ilmoituksen kanssa.   

- Asetuksessa riittää, että vaaditaan vain täsmäytyslaskelma määrittele-
mättä sen kaavaa.  

 

 

42 f § 

Lautakunta ehdottaan pykälän yhdistämistä tässä ehdotettuun uuteen pykälään 42 d. 
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42 g § 

Lautakunta ei esitä muutoksia. 

 

Tositteet 

43 § 

Lautakunta ei esitä muutoksia. 

 

44 § 2 mom 

Liikekirjanpidon menon ja tulon todentavasta tositteesta on käytävä selville, mistä 
meno ja tulo on aiheutunut. Talousarviokirjanpidon talousarviomenon ja 
talousarviotulon todentavasta tositteesta on käytävä selville, mistä talousarviomeno tai 
talousarviotulo on aiheutunut. Tuotannontekijän vastaanottoajankohta, suoritteen 
luovutusajankohta taikka muun liikekirjanpidon ja talousarviokirjanpidon menon tai 
tulon syntymisajankohta on voitava osoittaa tositteen tai sen liitteen taikka muulla 
vastaavalla perusteella.   

- Tositteiden sisältövaatimusten ( myös vastaanotto-, luovutus- ja synty-
misajankohdat) tulee olla liikekirjanpidossa ja talousarviokirjanpidossa 
yhdenmukaiset, koska kirjaukset perustuvat samaan tositteeseen. 

 

 

44 § 3 mom  

Valtiokonttori voi myöntää tilivirastolle luvan siihen, että kirjaukset perustuvat ko-
neellisilla tietovälineillä oleviin tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatet-
taviin tositetietoihin.  

- Nykyisessä asetuksessa luvan antaa valtiontalouden tarkastusvirasto. 

- Luvanvaraisuus on tässä tilanteessa lautakunnan käsityksen mukaan pe-
rusteltu säätelyn aste. Käytännössä lupia on pyydetty vähän.  

 

 

45 §  

Kirjanpidon virhe on korjattava siten, että voidaan selvästi todeta, mikä on korjattava 
tosite, mitä on korjattu ja miten korjaus on tehty. (Poistetaan: Korjaustosite on asian-
mukaisesti hyväksyttävä.) 

Korjaus-, oikaisu- ja siirtokirjauksen todentava tosite on asianmukaisesti hyväksyttä-
vä.  
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46 § 2 mom 

Valtiokonttori voi myöntää tilivirastolle luvan säilyttää tositteet mikrotulosteena tai 
muulla teknisen laitteen avulla luettavalla ja tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen 
muotoon saatettavalla tavalla.  

- Selväkielinen tosite on syytä säilyttää pääsääntönä ja siitä poikkeami-
nen on syytä säilyttää luvanvaraisena. 

- Nykyisessä asetuksessa luvan myöntää valtiontalouden tarkastusvirasto. 

 

 

47 § 1 mom    

Valtiokonttori voi myöntää tilivirastolle luvan tehdä merkinnät peruskirjanpitoon ja 
pääkirjanpidon erittelyt koneellisille tietovälineille, joiden sisältämät tiedot ovat tarvit-
tessa saatettavissa selväkieliseen kirjalliseen muotoon. 

- Perustelu kuten edellä 

 

Tiliviraston kirjanpito 

 

48 § 

Lautakunta ei esitä muutoksia. 

 

 

49 §    

(Poistetaan: Jos tiliviraston kirjanpito hoidetaan) Koneellisin menetelmin hoidetun 
kirjanpidon päiväkirja ja liikekirjanpidon pääkirja sekä talousarviokirjanpidon pääkirja 
on saatettava kirjalliseen muotoon vähintään kuukausittain. Päiväkirja ja pääkirjat on 
viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä sidottava, nidottava tai muutoin luotettavalla ta-
valla järjestettävä ja niiden sivut on numeroitava niin, että jälkeenpäin voidaan todeta 
tilikirjojen kokonaisuudessaan olevan tallella.  

- Koneellinen menetelmä on pääsääntöinen kirjanpidon hoitotapa.  

 

 

50 - 52 §     

Lautakunta ei esitä muutoksia. 
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Keskuskirjanpito 

 

53 § 2 mom  

Valtion liikekirjanpidon pääkirja laaditaan tilivirastojen liikekirjanpidon tilitietojen 
perusteella. Valtion talousarviokirjanpidon pääkirja laaditaan tilivirastojen talousar-
viokirjanpidon tilitietojen perusteella. Tilivirastojen tilitietoihin tehdyt muutokset 
ja keskuskirjanpidon kirjaukset on dokumentoitava.  

 

 

53 § 3 mom 

Valtion talousarviokirjanpidon pääkirjan tilit on muodostettava siten, että ne sisältävät 
talousarviotilit, siirrettyjen määrärahojen tilit ja muut 42 b §:n 2 momentissa tarkoite-
tut tilit. Talousarviokirjanpidon pääkirjasta tulee ilmetä toteutunut ylijäämä ja alijäämä 
varainhoitovuodelta ja kumulatiivisena.  

- Yli- ja alijäämän käsite mainitaan hallitusmuodossa, joten se tulee säi-
lyttää osana talousarviokirjanpitoa. 

 

 

54 §     

Lautakunta ei esitä muutoksia. 

 

 

7 luku 

 

Muu laskentatoimi 

 

- Poistetaan otsikko Omaisuuskirjanpito, jonka alla olleet pykälät siirre-
tään tämän otsikon alle lukuunottamatta pykälää 55, joka esitetään siir-
rettäväksi osaksi 42 a §:ää 

- Lautakuntaa esittää harkittavaksi, tulisiko tämän otsikon alle ottaa oma 
pykälä myös tilinpäätöksessä esitettävistä vastuista?  

 

 

55 §  

Lautakunta esittää pykälän siirtämistä 42 a §:n loppuun. 
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Uusi 55 § 

Viraston ja laitoksen on järjestettävä valtion talousarviosta annetun lain 16 §:ssä tar-
koitettu muu laskentatoimensa samoin kuin muu seurantajärjestelmänsä siten, että ne 
tuottavat sisäisen johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät tiedot tuotettujen suo-
ritteiden määrästä, laadusta ja kustannuksista ja maksullisen toiminnan kannattavuu-
desta sekä niiden kehityksestä.  

Valtiokonttori voi antaa edellä tarkoitettua laskentatointa ja sen järjestämistä koskevia 
määräyksiä.  

-Tähän ehdotetaan siirrettäväksi pykälä 60 ehdotuksesta.  

 

 

Uusi 56 § 

Jollei omaisuuden käyttötarkoituksesta muuta johdu, käytetään valtion investointilas-
kelmissa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa tuottovaatimuksena valtiokonttorin 
laskemaa arvioinnin suorittamista edeltäneen varainhoitovuoden markkamääräisen 
pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle. Valtiovarainministe-
riö antaa tarvittaessa asiasta tarkempia määräyksiä. 

 - Tähän ehdotetaan siirrettäväksi pykälä 59 ehdotuksesta.  

- Tulisi harkita koko pykälän tarpeellisuutta tällaisenaan, koska se mut-
kistaa tarpeettomasti laskentaa tilivirastossa suunnittelulaskelmissa ja to-
teutumalaskelmissa käytettyjen erilaisten korkoprosenttien takia. Ongel-
ma poistuisi, jos tyydyttäisiin käyttämään vuotta vanhempia tietoja, jol-
loin korko olisi tiedossa budjetoinnissa.  

 

 

Uusi 57 § 

Virastojen ja laitosten tulee järjestää toimialoillaan valtion talousarviosta annetun lain 
10 §:ssä tarkoitettujen ja muiden vastaavien lakiin perustuvien, talousarvion käsittelyn 
yhteydessä myönnettyjen valtuuksien sekä niiden käytön ja käytöstä aiheutuvien me-
nojen seuranta. Valtiokonttori antaa tarkempia määräyksiä seurannasta. Valtuuksista 
ja niiden käytöstä tulee ilmoittaa valtiokonttorille siten kuin se määrää.  

- Tähän ehdotetaan siirrettäväksi pykälä 22 ehdotuksesta. Pykälä tulisi 
jättää voimassaolevaan muotoonsa.  

 

 

Uusi 58 § 

Viraston ja laitoksen on pidettävä hallinnassaan olevasta vaihto-omaisuudesta varasto-
kirjanpitoa, jollei valtiokonttori toisin määrää. Valtiokonttori voi antaa tarkempia mää-
räyksiä varastokirjanpidosta.  

 - Tähän ehdotetaan siirrettäväksi pykälä 56 ehdotuksesta.  
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Uusi 59 § 

Viraston ja laitoksen on pidettävä hallinnassaan olevasta kansallisomaisuudesta ja 
käyttöomaisuudesta käyttöomaisuuskirjanpitoa. Valtiokonttori voi antaa tarkempia 
määräyksiä käyttöomaisuuskirjanpidosta.  

 - Tähän ehdotetaan siirrettäväksi pykälä 57 ehdotuksesta.  

 

 

Uusi 60 § 

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta annetun asetuksen (159/1995) 3 §:n mu-
kaan määrätyt kiinteistöyksiköt pitävät rekisteriä valtion kiinteistöistä.  

 - Tähän ehdotetaan siirrettäväksi pykälä 58 ehdotuksesta.  

 

 

8 luku 

Tilinpäätös  

Yleiset säännökset 

 

61 §  

Lautakunta ehdottaa tässä pykälässä olleiden asioiden siirtämistä tilivi-
raston tilinpäätöksen osalta 63 §:n alkuun ja valtion tilinpäätöksen osalta 
67 §:ään. Numerointi tulee tästä eteenpäin muuttumaan. 

 

 

62 § 

Valtiokonttori antaa tarvittavat määräykset ja ohjeet tilivirastojen ja valtion talousar-
vion ulkopuolella olevien rahastojen tilinpäätöksestä.  

Valtiovarainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä valtion tilinpäätökses-
tä. Valtiovarainministeriö voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä antaa tilivirastolle 
tai talousarvion ulkopuolella olevalle valtion rahastolle luvan poiketa tilipäätöstä kos-
kevista tämän asetuksen säännöksistä.  

- Esitetään kirjoitettavaksi kuten 41 b §.  

- Pykälä voidaan myös yhdistää pykälään 41 b ja ottaa asetuksen lop-
puun.  
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Tiliviraston tilinpäätös 

 

63 § 

Tiliviraston ja talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätöksen on an-
nettava oikeat ja riittävät tiedot tiliviraston ja rahaston taloudesta ja toiminnan tulok-
sellisuudesta. Tiliviraston tilinpäätökset on laadittava valtion tilinpäätöksen edellyttä-
mällä riittävän yhtenäisellä tavalla. 

Tiliviraston tilinpäätös koostuu tilinpäätöslaskelmista, joita ovat tuotto- ja kululaskel-
ma, tase sekä talousarvion toteutumalaskelma, niiden liitteenä annettavista tiedoista ja 
toimintakertomuksesta.  

Tiliviraston tilinpäätös on laadittava vuosittain varainhoitovuotta seuraavan maalis-
kuun loppuun mennessä. 

Valtiokonttorille on toimitettava sen määräämät valtion tilinpäätöksen laatimisessa 
tarvittavat tiedot helmikuun loppuun mennessä. 

Tilinpäätöksen hyväksyjä ja allekirjoittaja on viraston päällikkö ja jos virastolla on 
johtokunta tai hallitus niin myös se. 

 

 

64 § 

Lautakunta ehdottaa että, 1 momentin toinen lause ja kolmas momentti 
kokonaan poistetaan. Toisen  momentin toinen lause tulisi olla:  

Toteutumalaskelma laaditaan talousarvion tilijaottelun tarkkuudella ja sen on osoitet-
tava, miten talousarvio on toteutunut. 

 

Uudeksi momentiksi pykälään lautakunta ehdottaa: 

Tilinpäätöslaskelmia varmentamaan laaditaan tase-erittelyt 

 

 

65 §   

Lautakunta ehdottaa, että 1 momentin toinen lause poistetaan kokonaan. 

Lautakunta ehdottaa, että 2 momentti muutetaan alkamaan seuraavasti: 

Tiliviraston toimintakertomuksen on annettava oikeat ja riittävät tiedot viraston, lai-
toksen tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston toiminnasta ja sen tulok-
sellisuudesta ja toimintakertomuksen tulee sisältää:  (Poistetaan: Ministeriön vel-
vollisuudesta laatia toimintakertomus sekä toimintakertomuksen sisällöstä säädetään 
65 a §:ssä)  
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Lautakunta ehdottaa, että lisätään uusi otsikko 65 a §:n yläpuolelle: Hallinnonalan 
toimintakertomus,  koska 65 a § ei kuulu tiliviraston tilinpäätös- käsitteeseen. 

 

Hallinnonalan toimintakertomus 

 

65 a § 

Kunkin ministeriön on laadittava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edelliseltä 
varainhoitovuodelta hallinnonalan toimintakertomus,joka koskee ministeriön koko 
toimialaa ja hallinnonalan tuloksellisuuden toteutumista. Jos koko hallinnonala 
toimii yhtenä tilivirastona, se esittää tässä tarkoitetut tiedot hallinnonalan toimintaker-
tomuksen sijasta maaliskuun loppuun mennessä laadittavassa tilinpäätöksessään. 

 

Pykälän alku tulisi muuttaa edellä olevan mukaiseksi sisältämään tulok-
sellisuuden toteamisen, koska talousarvioasetuksen 11 §:n mukaan hal-
linnonalalle asetetaan vuosittain tulostavoitteet. 

Lisäksi lautakunta esittää kohdan 4 poistamista koska ministeriö tilivi-
rastona tekee osana tilinpäätöstä oman toimintakertomuksensa omasta 
toiminnastaan. 

 

 

Tase-erien määrittely ja arvostaminen 

 

66 § 

Taseeseen otetaan erillisinä omaisuuserinä tiliviraston hallinnassa oleva käyttöomai-
suus, vaihto-omaisuus, rahoitusomaisuus ja kansallisomaisuus, jota ovat kulttuuri- ja 
luonnonperintöä olevat hyödykkeet. Kansallisomaisuus otetaan taseeseen siten kuin 
valtiovarainministeriö määrää. 

Lautakunta ehdottaa lisäksi toisen ja viimeisen momentin poistamista. 

 

 

66 a- d ja g § 

Näistä pykälistä lautakunta ehdottaa poistettavaksi sanan kansallisomaisuus, josta sää-
dettäisiin erikseen uudessa 66 i §:ssä. 

 

 

66 a § 

Lautakunta ehdottaa viimeisen momentin poistamista.  
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66 b § 

Lautakunta ehdottaa ehdotuksen ensimmäisen momentin jälkeen otettavaksi asetuk-
seen myös kirjanpitolain 13 §:n toinen momentti seuraavasti: 

Milloin hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden menojen määrä 
hankintamenoon nähden on olennainen saadaan 1 momentissa säädetystä poiketa si-
ten, että hankintamenoon luetaan lisäksi siihen kohdistuva osuus hyödykkeen hankin-
taan ja valmistukseen liittyvistä kiinteistä menoista.    

 

 

66 e § 

Lautakunta ehdottaa toisen momentin kirjoittamista seuraavaan muotoon:  

Valtiokonttori voi myöntää tilivirastolle luvan laatia tase-erittelyt mikrotulosteena tai 
muulla teknisen laitteen avulla luettavalla ja tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen 
muotoon saatettavalla tavalla.  

 

66 f § 

Lautakunta ehdottaa käsitteiden vastikkeettomat ja vastikkeelliset menot poistamista ja 
momentin kirjoittamista yhteensopivaksi ehdotetun uuden pykälän 42 d kanssa. Tilin-
päätöksessä varainhoitovuoden liikekirjanpidon tulot kirjataan tuotoiksi. Tuotoista vä-
hennetään kuluina ne liikekirjanpidon menot, joita vastaava suorite on luovutettu, sa-
moin kuin muut varainhoitovuoden menot, joista ei todennäköisesti enää saada 
niitä vastaavaa vastinetta ja menetykset. Muut liikekirjanpidon menot saadaan akti-
voida sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.  

 

 

66 g § 

Lautakunta esittää, että toisesta momentista poistetaan sana kansallisomaisuus ja lisä-
tään uudeksi viimeiseksi momentiksi pykälä 66 i.   

 

 

66 h § 

Lautakunta esittää pykälän poistamista asian vähäisen merkityksen vuoksi. 

 

 

Uusi 66 h § 

Lautakunta ehdottaa tässä säädettäväksi, että mitä edellä on sanottu käyttöomaisuudes-
ta sovellettaisiin myös kansallisomaisuuteen soveltuvin osin ja siten kuin valtiova-
rainministeriö määrää.   
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66 i § 

Lautakunta ehdottaa ehdotuksen tekstiä poistoista ja poistosuunnitelmista sekä muu-
toin jaksottamisesta siirrettäväksi pykälään 66 g.  

 

 

Uusi 66 i § 

Lautakunnan käsityksen mukaan tiliviraston tilinpäätöksen liiteluetteloa ei tulisi laatia 
suoraan kirjanpitolain mukaisena vaan tarkastella liitteitä lisäarvona muulle tilinpää-
tösinformaatiolle.   

Lautakunta ehdottaa, että ehdotuksen kohdista 1-8 liiteluetteloon jätetään kohdat 1, 2, 
5 ja 7. 

Kohta viisi jaetaan kahdeksi erilliseksi kohdaksi:  

- viraston ja laitoksen antamat varainhoitovuoden päättyessä voimassaolevat lainat eri-
teltyinä 

- viraston ja laitoksen antamat takaukset ja muut vastuusitoumukset eriteltyinä 

Lisäksi lautakunta ehdottaa ilmoitettavaksi, milloin on käytetty edellä uuden 42 d §:n 
2 ja 3 momentissa tarkoitettua talousarvion sitovissa perusteluissa mainittua perustet-
ta.  

Uudeksi viimeiseksi kohdaksi ehdotetaan muut Valtiokonttorin erikseen määräämät 
liitteet. 

 

 

66 j § 

Viimeinen momentti tulisi lyhentää muotoon: 

Tilinpäätöksen liitteenä on esitettävä myös tilinpäätöksen täsmäytyslaskelma. 

 

 

Valtion tilinpäätös 

 

67 § 1 mom   

Valtion tilinpäätöksen on annettava oikeat ja riittävät tiedot valtion taloudesta ja talo-
usarvion toteutumisesta.   

 

 

67 § 2 ja 3 mom   

Lautakunta ei ehdota muutoksia.  
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67 § 4 mom   

Valtion tilinpäätöksen liitetiedoissa annetaan selvitys talousarviossa myönnetyistä val-
tuuksista sekä niiden käytöstä ja käytöstä aiheutuvista menoista. Liitetietoihin otetaan 
lisäksi valtion tilinpäätöksen täsmäytyslaskelma ja selvitys siirretyistä määrärahoista .  

 

 

68 §   

Lautakunta ehdottaa pykälän poistamista tästä ja on sisällyttänyt sen ehdottamaansa 63 
§:ään.  
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