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Dnro 189/52/2014 (24.06.2015)
Lausuntopyyntö budjetointimenettelyitä koskevasta
laillisuustarkastuskertomuksesta, SM:n vastaus

Lausuntopyynnössä koskien laillisuustarkastuskertomusluonnosta budjetointimenettelyistä pyydetään kommentteja tarkastushavaintoihin liittyvistä asia- tai
tulkintavirheistä. Sisäministeriötä koskevien tietojen osalta tarkastushavainnot eivät
sisällä asia- tai tulkintavirheitä.
Sisällöllisistä kannanotoista sisäministeriö pyytää kiinnittämään huomioita kiinteiden
määrärahojen käytön lisäämistä koskevaan suositukseen. Laadintamääräyksen
mukaan harkinnanvaraiset erät olisi budjetoitava kiinteinä määrärahoina.
Sisäministeriön hallinnonala on toinen niistä hallinnonaloista, joilla kiinteitä
määrärahoja ei ole käytössä lainkaan. Harkinnanvaraisia eriä sisältävien
määrärahojen muuttaminen kiinteiksi vuosittaisiksi määrärahoiksi ja päätösten
maksatusajankohtien viivästyttäminen määrärahojen suuruuden vuoksi voi aiheuttaa
lisääntyviä menoja muilla talousarvion momenteilla. Laadintamääräystä tulisikin tältä
osin arvioida uudelleen, jotta määrärahalajin arvioinnissa voitaisiin huomioida
esimerkiksi taloudelliset vaikutukset kokonaisuutena.
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Valtiontalouden tarkastusviraston kirje 24.6.2015 (Dnro 189/52/2014)

Lausuntopyyntö tarkastuskertomusluonnokseen Budjetointimenettelyt
Valtiontalouden tarkastusviraston on kirjeellään 24.6.2015 pyytänyt lausuntoa tarkastuskertomusluonnokseen Budjetointimenettelyt. Liikenne- ja
viestintäministeriö toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Tarkastuskertomusluonnos on kattava selvitystyö valtion talousarvion
momenttien budjetointiperiaatteista ja sisältää hyödyllistä tilastotietoa.
VTV on todennut kannanottonaan, että talousarvion laadinnasta annettuja
säädöksiä ja määräyksiä on olennaisilta osin noudatettu. Ottaen momenttien huomattavan lukumäärän, havainto on tärkeä. Tarkastuksessa on
kiinnitetty huomiota budjetin laadintamääräysten soveltamiseen. Todettakoon, että budjetin laadintamääräykset on valmisteltu valtiovarainministeriössä ja myös niiden soveltaminen on hyvin pitkälti VM:n vastuulla budjettiprosessin yhteydessä. Määrärahalajin ja momentin perusteluiden määrittely on siten VM:n vastuulla. Laadintamääräyksiä uudistetaan suhteellisen harvoin, joten ohjeet eivät aina välttämättä vastaa sovellettua käytäntöä. Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että tarkastuskertomuksessa
tuotaisiin esille myös laadintamääräysten uusimisen tarve.
Toimintaympäristön muutos ja valtionhallinnon yleiset ohjauksen kehittämisen trendit olisi hyvä ottaa huomioon myös valtion talousarviomenettelyssä. LVM:n mielestä valtion talousarvioesitystä olisi tarpeen kehittää
strategisemmaksi hallitusohjelman toteuttamista tukevaksi. Sen sijaan
hallinnolliset määräykset siitä, mihin momentin määrärahaa saa käyttää,
tulisi siirtää budjetin soveltamismääräyksiin ja ne tulisi vastaavasti uudistaa siten, että ne tukevat hallitusohjelman toteuttamista.
Valtiontalouden tarkastusvirasto esittää kannanottonaan, että palkkausmenot tulisi budjetoida pääsääntöisesti toimintamenomomenteille. LVM:n
mielestä palkkausmenoja pitäisi voida maksaa myös tehtäväkohtaisilta
momenteilta. Valtion talousarviolainsäädäntö mahdollistaa tehtäväkohtaisen budjetoinnin. Ei ole taloudellisesti perusteltua, että tehtävittäin budjetoiduista menoista irrotetaan erikseen yksi menolaji eli palkat. Kun kaikki
samaan tarkoitukseen osoitettavat menot, budjetoidaan yhtenä kokonaisuutena, voidaan toimia taloudellisemmin (esim. verrata omana työnä tai
ulkopuolisena palveluna hankittuna). Liikekirjanpidon avulla voidaan saada
tieto kaikilta momenteilta maksettavat palkat ja palkkiot.
Valtiontalouden tarkastusvirasto esittää kannanottonaan, että harkinnanvaraiset erät tulee budjetoida kiinteänä määrärahana tai kiinteänä eninId Versionumero
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tään eränä. Toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvoehdotusten laadinnasta annetun valtiovarainministeriön määräyksen (TM
1101, 23.3.2011) mukaan määräraha budjetoidaan kiinteäksi, ellei määrärahaa erityisestä syystä merkitä arviomäärärahaksi tai siirtomäärärahaksi.
Tarkastuksessa on todettu, että kiinteiden määrärahojen osuus vuoden
2014 talousarvioesityksessä on vähäinen. Laadintamääräykset ovat tältä
osin olleet muuttumattomat jo pitkään vallinneesta tilanteesta huolimatta.
Laadintamääräykset tulisikin tältä osin päivittää.
Tarkastusvirasto korostaa kertomusluonnoksessa, että budjetoinnin tulee
olla laadintamääräyksen mukaista ja että harkinnanvaraiset erät budjetoidaan kiinteänä määrärahana tai kiinteänä enintään eränä. Kuitenkin suuruudeltaan ja maksatusajankohdaltaan harkinnanvaraiset siirtomenot voidaan merkitä siirtomäärärahoiksi perustellun syyn vuoksi. Kertomuksessa
kiinnitetään huomiota erityisesti harkinnanvaraisiin siirtomenoihin eli avustuksiin. Kertomusta tulisi täydentää kuvaamalla syitä miksi kiinteää määrärahaa ei ole käytetty määrärahalajina ja arvioida uudelleen kannanotto.
Kiinteä määräraha on joustamaton kahdella tavalla: varainhoitovuoden ja
määrän suhteen. Kiinteä määräraha on käytettävissä ainoastaan varainhoitovuonna. Harkinnanvaraisesta valtionavusta tehdään myöntöpäätökset, joilla sidotaan määrärahaa. Valtionavun suuruuden ollessa sidottua
kustannuksiin valtio maksaa avustuksen vasta kun kustannukset tiedetään. Valtionavun saajan hanke ei kuitenkaan välttämättä toteudu ao. kalenterivuonna vaan voi siirtyä seuraavalle vuodelle. Valtionavun saajan
hanke saattaa toteutua myös ennakoitua pienemmin kustannuksin, joten
määrärahasta voidaan vapauttaa johonkin toiseen hankkeeseen varoja.
Kiinteä määräraha on joustamaton varojen uudelleen kohdentamiseen eri
hankkeiden välillä. Siirtomääräraha on joustavampi. Samalla on otettava
huomioon, että siirtomäärärahakin on määrältään kiinteä, erona on juuri
joustavuus. Lisäksi LVM korostaa valtuuden, siirtomäärärahan ja menon
kohdentamisperusteen välistä yhteyttä. Harkinnanvaraisia avustuksia voidaan myöntää joko euromääräisen valtuuden taikka momentin määrärahan suuruuden mukaisesti. Valtuus sitoo avustuspäätösten enimmäismäärän, mutta määräraha on silloin usein mitoitettu maksatuspäätösperusteisesti. Toinen vaihtoehto on ottaa talousarvioon koko määräraha siirtomäärärahana ilman valtuutta. Määräraha on tällöin mitoitettu todellisuudessa
myöntöpäätösperusteisesti. Kun menoja myöhemmin siirtyneistä määrärahoista maksetaan, menot veloitetaan ao. siirtomäärärahasta maksuperusteisesti. Muun muassa näistä syistä kiinteän määrärahan käyttö on ongelmallista.
Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että valtiontalouden tarkastusvirasto täydentäisi tarkastuskertomusluonnostaan edellä esitetyllä tavalla
ennen sen julkaisemista.
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LAUSUNTOVALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON
LAILLISUUSTARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSESTA KOSKIEN
BUDJETOINTIMENETTELYJÄ

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöitä
24.6.2015 lausuntoa laillisuustarkastuskertomusluonnoksesta koskien budjetointimenettelyjä. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää lausuntonaan seuraavaa:

Laillisuustarkastuksen tavoitteena on selvittää, onko valtion talousarvio laadittu
säädösten ja määräysten mukaisesti. Tarkastuksen kohteena ovat olleet talousarviomenettelyjen säädösten mukaisuus, menettelyjen yhtenäisyys ja hyvät
budjetointikäytännöt.
Tarkastuksen perusteella hallinnonaloilla on olennaisilta osin noudatettu talousarvion laadinnasta annettuja säädöksiä ja määräyksiä. Säädökset ja määräykset mahdollistavat kuitenkin erilaisia budjetointiratkaisuja myös samankaltaisissa tilanteissa. Tarkastuksessa on havaittu toisistaan poikkeavia menettelyitä
esimerkiksi nettobudjetoinnissa, siirtomenojen kohdentamisessa, sekamomenttien käyttämisessä, palkkausmenojen budjetoinnissa muille kuin toimintamenomomenteille sekä kansainvälisten jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien
budjetoinnissa. Tarkastuksessa on todettu myös, että kiinteiden määrärahojen
osuus vuoden 2014 talousarvioesityksessä on vähäinen.
Lausunnon sivulla 30 on todettu, että mom. 33.60.30 (valtion osuus sairausvakuutuslaistajohtuvista menoista) harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksikkökohtaisen kuntoutuksen nykyinen suoriteperusteinen kohdentumisperuste tulisi
pyrkiä muuttamaan siten, että meno kohdentuu varainhoitovuodelle. Sosiaalija terveysministeriö toteaa huomioineensa asian, ja tutkii mahdollisuutta muuttaa kohdentamisperustetta.
Tarkastusvirasto on antanut suosituksia budjetointimenettelyn kehittämiseksi.
Muun muassa ministeriöille suositetaan talousarviovalmisteluun ja talousarvioehdotusten käsittelyyn liittyvien kontrollien kehittämistä. Kontrolleilla varmistettaisiin budjetoinnin yhtenäisyyttä ja hyvän budjetointitavan noudattamista
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Sosiaali- ja terveysministeriö pitää tarkastusviraston raporttiluonnosta erittäin
hyvänä ja kannattaa esitettyjä suosituksiaja kehittämisesityksiä.
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Laillisuustarkastuskertomusluonnos Budjetointimenettelyt

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt lausuntoa budjetointimenettelyjä
koskevasta laillisuustarkastuskertomusluonnoksesta. Lausuntopyynnön
pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa, ettei tarkastushavaintoihin sisälly
asia- tai tulkintavirheitä, joilla olisi vaikutusta tarkastuksen kannanottoihin.
Lausuntonaan laillisuustarkastuskertomusluonnoksesta opetus- ja
kulttuuriministeriö toteaa seuraavaa.
Tarkastuskertomusluonnoksen luvun 2.4 Määrärahalajin valinta
arviomäärärahoja koskevassa osassa todetaan, että kolmen momentin osalta
määrärahojen budjetointia arviomäärärahana ei voida pitää
laadintamääräyksen mukaisena. Yksi momenteista on momentti 29.40.51
(Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat). Tekstissä todetaan, että momentti
on arviomäärärahana budjetoitu momentti, jolle merkityt määrärahat käytetään
harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. Talousarvion laadintamääräysten
kohdan 7.4.7 mukaan arviomäärärahaksi saadaan merkitä meno, jonka
määräytymisperusteet perustuvat lakiin tai muuhun velvoittavaan
sitoumukseen niin, ettei eduskunnalla talousarviopäätöstä tehdessään ole
harkintavaltaa menon yksityiskohtaisen määrän tai maksatusajankohdan
suhteen. Tällaisia menoja ovat muun muassa menot, joiden yksityiskohtainen
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määrä ja maksatusajankohta on valtuudella sidottu. Suomen Akatemian
tutkimusrahoitukseen sovelletaan valtuusmenettelyä. Valtuus on kirjattu luvun
40 päätösosaan. Edellä todettuun viitaten opetus- ja kulttuuriministeriö
katsoo, että momentin 29.40.51 määrärahojen budjetointi on
laadintamääräyksen mukainen.
Muilta osin opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole lausuttavaa
laillisuustarkastuskertomusluonnoksesta.
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