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Laki
valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 12 a §:n 2 momentti, sellaise-

na kuin se on laissa 1096/2009,
muutetaan 2 luvun otsikko, 21 §:n 1 momentti ja 21 a §, sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun

otsikko laissa 1096/2009 sekä 21 §:n 1 momentti ja 21 a § laissa 1216/2003, sekä
lisätään lakiin uusi 12 b § seuraavasti:

2 luku

Valtion taloushallinto-organisaatio ja taloushallintotehtävien hoitaminen

12 b §

Eräiden taloushallintotehtävien hoitaminen

Kirjanpitoyksiköt vastaavat maksuliikkeestään, kirjanpidostaan ja tilinpäätöksestään
sekä laativat 21 §:ssä tarkoitetun viraston tai laitoksen toimintakertomuksen. Valtiokont-
tori määrää kuitenkin ne maksuliikettä, kirjanpitoa ja sen yhteydessä järjestettävää
16 §:ssä tarkoitettua muuta seurantaa ja tilinpäätöksen laatimista koskevat tehtävät, jotka
hoidetaan keskitetysti ja joista vastaa keskitettyjä taloushallintotehtäviä hoitava virasto tai
laitos. 

Valtiokonttori määrää ne viraston tai laitoksen palkanlaskentaa koskevat tehtävät, jotka
hoidetaan keskitetysti ja joista vastaa keskitettyjä taloushallintotehtäviä hoitava virasto tai
laitos. Valtiokonttori voi määrätä keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavan viraston
tai laitoksen vastuulle valtioon palvelussuhteessa olevalle tai muulle henkilölle matkusta-
misen johdosta virka- tai työehtosopimuksen mukaisesti maksettavan korvauksen hyväk-
symiseen liittyviä tarkastustoimenpiteitä, joihin ei sisälly työnantajalle kuuluvan harkin-
tavallan käyttöä.

Edellä 1 ja 2 momentin mukaan määrätystä vastuunjaosta voidaan tehtävän tarkoituk-
senmukaisen hoitamisen niin vaatiessa poiketa kirjanpitoyksikön hakemuksesta kirjanpi-
toyksikön toimintaan liittyvän erityisen syyn vuoksi Valtiokonttorin luvalla enintään vii-
deksi vuodeksi kerrallaan. Luvassa yksilöidyistä tehtävistä vastaa asianomainen kirjanpi-
toyksikkö. Valtiokonttorin on ennen päätöksen tekemistä kuultava keskitettyjen taloushal-
lintotehtävien hoitamisesta vastaavaa virastoa tai laitosta sekä tarvittaessa kirjanpitoyk-
sikköä ohjaavaa ministeriötä ja valtiovarainministeriötä.
HE 165/2016
VaVM 19/2016
EV 173/2016
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Keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavalla virastolla tai laitoksella on salassapi-
tosäännösten estämättä oikeus saada kirjanpitoyksiköihin kuuluvilta virastoilta, laitoksilta
ja muilta toimielimiltä tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömät viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla suojaustasoon neljä säädetyiksi kuuluvat
asiakirjat sekä suojaustasoon kolme säädetyiksi kuuluvat asiakirjat lukuun ottamatta mai-
nitun lain 24 §:n 1 momentin 2 ja 7—10 kohdan nojalla salassa pidettäviä asiakirjoja. Jos
keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavalla virastolla tai laitoksella ei tämän momen-
tin mukaan ole oikeutta saada välttämättömiä tietoja sen 1 ja 2 momentin nojalla määrät-
tyjen tehtävien hoitamiseksi, kyseisestä tehtävästä vastaa keskitettyjä taloushallintotehtä-
viä vastaavan viraston tai laitoksen sijasta asianomainen kirjanpitoyksikkö, elleivät edellä
tarkoitettu virasto tai laitos ja kirjanpitoyksikkö taloushallintotehtävän hoitamisesta toisin
sovi.

Kirjanpitoyksiköllä on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä taloushallintoteh-
täviensä hoitamiseksi välttämättömät asiakirjat ja tiedot keskitetyistä taloushallintotehtä-
vistä vastaavalta virastolta tai laitokselta. 

Edellä 4 ja 5 momentissa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot voidaan antaa myös teknisen
käyttöyhteyden välityksellä tai muutoin sähköisesti siten kuin kirjanpitoyksikköön kuulu-
va virasto tai laitos sekä keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaava virasto tai laitos so-
pivat.

21 §

Virastojen ja laitosten tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Viraston ja laitoksen tilinpäätöksen ja tulosvastuun toteuttamista varten laadittavan toi-
mintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot talousarvion noudattamisesta sekä
viraston ja laitoksen tuotoista ja kuluista, taloudellisesta asemasta ja toiminnallisesta tu-
loksellisuudesta (oikea ja riittävä kuva).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

21 a §

Lain soveltaminen valtion talousarvion ulkopuoliseen rahastoon

Talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston maksuliikkeeseen, kirjanpitoon ja
sen yhteydessä järjestettävään muuhun seurantaan, tilinpäätökseen, toimintakertomuk-
seen ja laskentatoimeen sekä palkanlaskentaan ja matkakustannusten korvausten tarkasta-
miseen sovelletaan, mitä tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään, jollei muualla
laissa toisin säädetä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.
Puolustusvoimiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä

31 päivään joulukuuta 2018.
Siirrettäessä tämän lain 12 b §:n 1 ja 2 momentin nojalla annettujen Valtiokonttorin

määräysten perusteella keskitettyjä taloushallintotehtäviä niistä vastaavalle virastolle tai
laitokselle virkasuhteessa olevan henkilöstön siirtymisessä noudatetaan valtion virka-
mieslain (750/1994) 2 lukua. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetun määräyksen johdosta tehtävien mukana siirtyvä työso-
pimussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavaan
virastoon tai laitokseen virkasuhteeseen. Määräaikaisessa työsopimussuhteessa oleva
henkilö siirtyy viraston tai laitoksen virkasuhteeseen määräaikaisen palvelussuhteensa
keston ajaksi.
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Työsopimussuhteessa oleva henkilö voidaan siirtää ilman suostumustaan, jos hänet siir-
retään työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla työssäkäyntialueel-
laan tai työssäkäyntialueelleen. 

Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen katsotaan palvelussuhde-etuuksien määräytymi-
sen kannalta jatkuneen valtiolla yhdenjaksoisena.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
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