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Valtioneuvoston asetus
valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 4 §, 38 §:n 1 moment-

ti, 66 h §:n 7 kohta, 66 i §:n 4 momentti, 67 §:n edellä oleva väliotsikko, 68 a ja 68 b §
sekä 71 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4 § ja 38 §:n 1 momentti asetuksessa 1786/2009, 66 h §:n 7 koh-
ta, 67 §:n edellä oleva väliotsikko ja 68 a § asetuksessa 1435/2014, 66 i §:n 4 momentti ja
71 §:n 2 momentti asetuksessa 254/2004 sekä 68 b § asetuksissa 254/2004 ja 1435/2014,
sekä

lisätään 68 a §:n edelle uusi luvun otsikko seuraavasti:

4 §
Menot ryhmitellään talousarviossa pääluokittain seuraavasti:
Eduskunta
Tasavallan presidentti
Valtioneuvoston kanslia
Ulkoasiainministeriön hallinnonala
Oikeusministeriön hallinnonala
Sisäministeriön hallinnonala
Puolustusministeriön hallinnonala
Valtiovarainministeriön hallinnonala
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 
Ympäristöministeriön hallinnonala
Valtionvelan korot
Valtionvelan vähentäminen

38 §
Ennen kuin virasto tai laitos tekee tilauksen, sopimuksen tai muulla tavoin sitoutuu me-

non maksamiseen (menopäätös), sen on varmistettava menon laillisuus ja tarkoituksen-
mukaisuus sekä määrärahan tai arviomäärärahan ylitysluvan ja valtuuden riittävyys.
Menopäätösten mukaiset menot eivät saa ylittää tarkoitukseen käytettävissä olevan mää-
rärahan tai arviomäärärahan ylitysluvan taikka valtuuden määrää.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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66 h §
Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen liitteenä on esitettävä:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
7) selvitys kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen

poistoista tase-erien mukaan eriteltyinä, jos poistojen yhteismäärä on vähintään
1 000 000 euroa;

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

66 i §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Ministeriön on lähetettävä kannanottonsa tiedoksi valtiovarainministeriölle sekä val-
tiontalouden tarkastusvirastolle ja valtiokonttorille. Kannanotot sijoitetaan valtiokonttorin
ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun, jollei kannanoton
joidenkin osien osalta julkisuuslaista muuta johdu.

Valtion tilinpäätös

67 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

8 a luku

Hallituksen vuosikertomus

68 a §
Hallituksen vuosikertomukseen otetaan valtion, valtion talousarvion ulkopuolella ole-

vien valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten tilinpäätösten lisäksi:
1) katsaus hallituksen keskeisistä politiikkakokonaisuuksista ja arvio niiden kehityk-

sestä;
2) katsaus julkisen talouden ja valtiontalouden tilasta sekä arvio valtion toiminnan kes-

keisimmistä taloudellisista riskeistä ja niiden merkityksestä;
3) katsaus valtion yhtiöomistuksen kehitykseen ja omistajapolitiikkaan;
4) katsaus talousarviotalouden, valtion liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten val-

tion rahastojen muodostaman kokonaisuuden tuottoihin ja kuluihin sekä varallisuusase-
maan ja taseen ulkopuolisiin vastuisiin; 

5) ministeriöiden toimialan tuloksellisuuden kuvaukset sen mukaan kuin 68 b §:ssä
tarkemmin säädetään;

6) tiedot hallituksen toimenpiteistä eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta. 
Hallituksen vuosikertomukseen sisällytetään myös valtiovarain controller -toiminnon

lausuma valtion talousarviosta annetun lain 18 §:ssä tarkoitettujen tietojen oikeellisuudes-
ta ja riittävyydestä.

Hallituksen vuosikertomuksen valmistelua varten ministeriön on annettava ehdotuk-
sensa valtion talousarviosta annetun lain 18 §:ssä säädetyllä tavalla oikeat ja riittävät tie-
dot antavaksi toimialansa toiminnan tuloksellisuuden kuvaukseksi sekä muut hallituksen
vuosikertomuksen laadinnan edellyttämät ehdotuksensa vuosikertomukseen otettaviksi
selvityksiksi valtioneuvoston kanslian asettamien määräaikojen ja muiden määräysten
mukaisesti.

Ministeriön on annettava hallinnonalansa liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten
valtion rahastojen vahvistetut tilinpäätökset valtioneuvoston kanslian asettamien määräai-
kojen ja muiden määräysten mukaisesti.

Ministeriön on annettava valtioneuvoston kanslialle ja valtiovarainministeriölle halli-
tuksen vuosikertomuksen laadinnan edellyttämiä tietoja ja selvityksiä.
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68 b §
Ministeriön toimialan toiminnan tuloksellisuuden kuvauksen tulee sisältää:
1) katsaus toimialan toiminnan ja toimintaympäristön keskeisimpiin muutoksiin;
2) arvio toimintaympäristön ja toimialan keskeisimmistä riskeistä ja niiden merkityk-

sestä; 
3) arvio yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisesta ja vaikuttavuu-

den kehityksestä sekä toimenpiteiden kustannustehokkuudesta ministeriön toimialalla; 
4) tärkeimmät yhteenvetotiedot ministeriön hallinnonalan sekä sen virastojen ja laitos-

ten 65 §:ssä tarkoitettujen toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttamisesta;
5) tärkeimmät yhteenvetotiedot ja arviot ministeriön hallinnonalalla toimivien valtion

liikelaitosten ja rahastojen talouden ja toiminnan tuloksellisuuden kehityksestä;
6) tärkeimmät yhteenvetotiedot ja tulokset valtion toiminnan ja rahoituksen vaikutus-

ten arvioinneista toimialalla, jos varainhoitovuoden aikana on tehty laajempi vaikutusten
arviointi.

Edellä 1 momentin 3—5 kohdassa tarkoitetut tuloksellisuustiedot sekä soveltuvin osin
muut 1 momentissa tarkoitetut tiedot esitetään mahdollisuuksien mukaan käyttämällä
asianmukaisia tunnuslukuja, joita täydennetään tarvittavilla laadullisilla selvityksillä. Tu-
loksellisuutta koskevien tietojen tulee sisältää myös vertailut talousarvioesityksen perus-
teluissa esitettyihin alustaviin tulostavoitteisiin sekä vahvistettuihin tulostavoitteisiin.

71 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja sen osana olevan riskienhallinnan järjestä-

misen tilaa ja menettelyitä valtionhallinnossa, menetelmiä ja yleistä kehitystä sekä sisäi-
sen valvonnan toimivuutta ja menettelyiden hyödyntämistä talouden ja toiminnan ohjauk-
sessa ja johtamisessa;

2) tehdä aloitteita sisäisen valvonnan ja sen osana olevan riskienhallinnan kehittämi-
seksi;

3) sovittaa yhteen eri viranomaisten, virastojen ja laitosten menettelyitä sisäisessä val-
vonnassa ja taloudenhoidon hallinnollisessa valvonnassa sekä valmistella tässä tarvittavia
toimenpiteitä;

4) seurata ja arvioida sisäisen tarkastuksen järjestämisen tilaa, toiminnan laatua ja tu-
loksellisuutta, hyödyntämistä johtamisessa ja ohjauksessa sekä sisäisen tarkastuksen me-
netelmiä ja yleistä kehitystä samoin kuin tehdä aloitteita sisäisen tarkastuksen ja sen hyö-
dyntämisen kehittämiseksi;

5) järjestää eri virastojen ja laitosten sisäisen tarkastuksen yhteistyötä ja sovittaa tar-
peen mukaan yhteen eri virastojen ja laitosten sisäisen tarkastuksen toimintaa ja tulosten
hyödyntämistä;

6) seurata ja arvioida valtion virastojen ja laitosten toiminnassa tehtyjen tai valtion tai
sen vastuulla oleviin varoihin tai omaisuuteen kohdistuneiden väärinkäytösten ja rikosten
tilannetta sekä sovittaa yhteen ja kehittää eri viranomaisten, virastojen ja laitosten toimin-
taa ja menettelyitä niissä sekä väärinkäytöksiä ja virheitä koskevaa raportointia;

7) koota yhteen ja levittää hyviä käytäntöjä samoin kuin valmistella ehdotuksia suosi-
tuksiksi ja antaa lausuntoja toimialansa asioissa.

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

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2016.
Asetuksen 68 a ja 68 b §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2015 laadittavaan

hallituksen vuosikertomukseen. Asetuksen 68 a §:n 1 momentin 4 kohdassa säädettyä vel-
voitetta ottaa hallituksen vuosikertomukseen talousarviotalouden, valtion liikelaitosten ja
talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen muodostaman kokonaisuuden sisältämät ta-
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seen ulkopuoliset vastuut sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vuodelta 2016 laadit-
tavaan hallituksen vuosikertomukseen.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2016

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Budjettineuvos Niko Ijäs
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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