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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi 
Suomen perustuslain 84 §:n muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 
 
Esitystä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarvion täydellisyysperiaatetta ja tasa-
paino- eli kattamisvaatimusta. Muutosten tavoitteena on lisätä talousarvion kattamisen 
läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa valtionvelan hallinnoinnin tehostaminen. 
 
Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2012 ja sitä on tarkoitus soveltaa ensimmäisen 
kerran varainhoitovuodelle 2012 hyväksyttävään talousarvioon. 
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PERUSTELUT 
 
1 Nykytila 
 
1.1 Lainsäädäntö 
 
Talousarvion täydellisyysperiaate 
 
Valtion talousarvion täydellisyysperiaatteesta säädetään perustuslain 84 §:n 1 momen-
tissa. Sen ensimmäisen virkkeen mukaan valtion talousarvioon otetaan arviot vuotuisis-
ta tuloista ja määrärahat vuotuisiin menoihin sekä määrärahojen käyttötarkoitukset ja 
muut talousarvion perustelut. Koska valtion tulona pidetään myös valtionvelan ottamis-
ta ja menona valtionvelan kuolettamista, talousarviossa on oltava tuloarvio valtionve-
lanottoa varten ja määräraha valtionvelan kuolettamista varten. Täydellisyysperiaate 
edellyttää kaikkien ennakoitavissa olevien valtion talousarviotalouden piiriin kuuluvien 
tulojen ja menojen ottamista talousarvioon täysimääräisesti ja mahdollisimman realisti-
sesti arvioituna. Hallituksen on noudatettava näitä vaatimuksia valtion talousarvioesitys-
tä laatiessaan ja eduskunnan talousarviosta päättäessään. Täydellisyysperiaatteen toteu-
tumista korostaa myös perustuslain 86 §:n 1 momentti, jonka mukaan eduskunnalle 
annetaan hallituksen esitys lisätalousarvioksi, jos talousarvion muuttamiseen on 
perusteltua tarvetta. 
 
 
Talousarvion kattamisvaatimus 
 
Valtion talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimuksesta säädetään perustuslain 84 §:n 
2 momentissa, jonka mukaan talousarvioon otettavien tuloarvioiden on katettava siihen 
otettavat määrärahat. Määrärahoja katettaessa voidaan ottaa huomioon valtion tilinpää-
töksen mukainen ylijäämä tai alijäämä sen mukaan kuin lailla säädetään. Koska valtion 
lainanotto otetaan talousarviossa huomioon tulona, kattamisvaatimus ei mahdollista 
rahoitukseltaan alijäämäisen talousarvion hyväksymistä. Eduskunta ei voi hyväksyä 
sellaista talousarviota, jonka sisältämät vero-, maksu- tai muut tulot kuten lainanotto 
eivät talousarvion päätöksentekohetkellä vallitsevan arvion mukaan riittäisi kattamaan 
talousarvion määrärahoja. Rahoituksen osoittamisvelvollisuus turvaa eduskunnan bud-
jettivaltaa, koska se varmistaa edellytyksiä määrärahapäätösten toimeenpanolle (esim. 
KM 1990:7, s. 121).  
 
 
Valtion lainanotto 
 
Valtion lainanoton tulee perustuslain 82 §:n 1 momentin mukaan perustua eduskunnan 
suostumukseen (lainanottovaltuus), josta ilmenee uuden lainanoton tai valtionvelan 
enimmäismäärä. Suostumus voi koskea vain uusien valtionlainojen määrää eli brutto-
määräistä lainanottoa tai vaihtoehtoisesti vain valtionvelan enimmäismäärä eli netto-
määräisesti määriteltyä lainanottoa. Säännös mahdollistaa lainanottovaltuuden myöntä-
misen joko talousarviossa, talousarviosta erillisellä päätöksellä tai lailla. Perustuslaki ei 
rajoita lainanottovaltuuden voimassaoloaikaa, joka voi olla varainhoitovuoden pituinen 
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tai sitä pidempi tai lyhyempi. Lainanottovaltuus on vuoden 2001 alusta lukien annettu 
toistaiseksi voimassa olevana valtionvelan enimmäismäärään perustuvana valtuutena. 
 
Eduskunnan lainanottosuostumuksen tulee olla nimenomainen. Pelkästään talousarvion 
tuloarviomomentille talousarvion kattamiseksi merkittävä lainanoton euromäärä ei ole 
perustuslaissa tarkoitettu eduskunnan lainanottosuostumus eikä tuloarviomomentille 
merkityn lainatuloarvion määrä lisää tai vähennä itse lainanottovaltuuden määrää. 
 
Talousarvion katteeksi merkitään lainanottosuostumuksesta se lainamäärä, jota vastaa-
vaa tuloa ei voida kattaa valtion muilla tuloilla. Jos lainanottovaltuus annetaan vain va-
rainhoitovuodeksi, lainanottovaltuuden on oltava vähintään talousarviosta muutoin 
puuttuvan tulon suuruinen. Jos lainanottovaltuus annetaan nykyisen käytännön mukai-
sesti toistaiseksi voimassaolevana, lainanottovaltuuden käyttämättä olevan määrän on 
oltava vähintään yhtä suuri kuin talousarvion katteeksi merkittävä lainatuloarvio. Jos 
näin ei ole, talousarviota ei voida hyväksyä ilman lainanottovaltuuksien korottamista. 
Lainanottovaltuutta on tästä syystä korotettu viimeksi vuoden 2010 talousarvion hyväk-
symisen yhteydessä (HE 139/2009 – EV 118/2009 vp), jolloin valtioneuvoston lainanot-
tovaltuuksia korotettiin 73 miljardista eurosta 110 miljardiin euroon ja tähän sisältyvän 
lyhytaikaisen lainanoton enimmäismäärää 10 miljardista eurosta 15 miljardiin euroon. 
 
 
1.2 Talousarvion ja tilinpäätöksen yli- tai alijäämän sekä valtion maksuvalmiuden 
välinen suhde 
 
Valtion talousarvio on kattamisvaatimuksesta johtuen aina muodollisesti tasapainossa 
tai ylijäämäinen. Jos varsinaiset tulot eivät riitä kattamaan määrärahoja, eikä määräraho-
ja vähennetä, talousarvio on katettava lainanotolla tai kertyneellä kumulatiivisella yli-
jäämällä.  
 
Valtion tilinpäätökseen sisältyvän talousarvion toteutumalaskelman yli- tai alijäämä 
muodostuu talousarvion tulo- ja menokertymän erotuksesta. Toteutumalaskelman yli- 
tai alijäämä sisältää toteutuneen lainanoton tai velan lyhentämisen. 
 
Valtion maksuvalmius muodostuu valtion kassassa olevista varoista ja muista likvideis-
ta varoista. Niiden määrä voi vaihdella päivästä toiseen voimakkaastikin. Vuonna 2009 
valtion kassan korko oli keskimäärin 8,8 miljardia euroa. 
 
Valtion maksuvalmius ei yleensä edellyttäisi yhtä suurta lainanottotarvetta kuin 
talousarvion kattamisvaatimus ja varainhoitovuoden maksuista voitaisiin yleensä selvitä 
talousarviossa päätettyä pienemmällä lainanotolla. Yksi syy tähän on se, että valtion 
omat tulot kertyvät yleensä ennen valtion menoja. Tämä johtuu erityisesti siirtomäärä-
rahoista, joista aiheutuu menoja osittain vasta asianomaisen varainhoitovuoden jälkeen. 
Vuoden 2009 (2008) talousarviossa myönnetyistä siirtomäärärahoista siirtyi käytettä-
väksi vuodelle 2010 (2009) yhteensä 3,0 miljardia euroa (2,6 miljardia euroa). Tuloker-
tymän etupainotteisuus luo valtiolle maksuvalmiusreserviä, joka on käytettävissä valti-
onvelan hallintaan joko lainanottoa vähentämällä tai velan kuoletuksia lisäämällä. Tämä 
säästäisi valtionvelasta aiheutuvia korkomenoja. 
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Lisäksi valtion kassassa on talousarviotalouden ulkopuolisia varoja. Tällaisia vieraan 
pääoman luonteisia varoja ovat muun muassa talousarvion ulkopuolisten rahastojen 
kassavarat, kunnille ja muille veronsaajille tilitettävät varat sekä erinäiset talletetut vie-
raat varat. Valtiontalouden kannalta olisi eduksi, jos myös nämä erät olisivat käytettä-
vissä tilapäisesti valtion maksuvalmiuden hallintaan, mikä myös osaltaan mahdollistaisi 
talousarviota pienemmän lainanoton tai valtionvelan etupainotteisen kuolettamisen sekä 
valtionvelasta aiheutuvien korkomenojen vähentämisen. Vieraan pääoman erien erilai-
sista luonteista johtuen ne kaikki eivät ole samalla tavalla käytettävissä talousarviota-
louden menojen väliaikaiseen rahoittamiseen. 
 
 
1.3 Perustuslain mukaiset maksuvalmiuden hyväksikäyttömahdollisuudet 
valtionvelan hoidossa 
 
Mahdollisuus ottaa lainaa talousarviossa päätettyä vähemmän 
 
Mahdollisuus ottaa lainaa talousarvion mukaista lainatuloarviota vähemmän kytkeytyy 
perustuslain 84 §:n 2 momentissa säädettyyn talousarvion kattamisvaatimukseen. Kat-
tamisvaatimus on talousarvion toimeenpanoedellytysten varmistamiseksi noudatettu 
kuitenkin myös talousarvion toimeenpanossa. Tämä on merkinnyt, että talousarvion 
tuloarviomomentille merkityn lainatulon määrä on nostettu viimeistään varainhoitovuo-
den lopussa riippumatta siitä, olisiko lainanotto ollut tarpeen valtion maksuvalmiuden 
kannalta. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on toiminnantarkastuskertomuksessaan (168/2008, 
Valtion kassanhallinta) ja vuoden 2007 vuosikertomuksessaan (K 15/2008 vp, s. 39–41) 
kiinnittänyt huomiota vuoden lopussa nostetun lyhytaikaisen lainanoton tarpeellisuu-
teen. Tarkastusviraston mukaan vuoden loppuun ajoittuva valtion lyhytaikainen lainan-
otto ei ole tarkoituksenmukaista siltä osin kuin lainanotto ylittää valtion maksuvalmiu-
den tarpeet. Perustuslain 84 §:n 2 momentissa säädetty talousarvion tasapainovaatimus 
ei tarkastusviraston mielestä välttämättä edellytä talousarvioon merkityn lainan täysi-
määräistä nostamista, jos lainan nostaminen ei ole tarpeen valtion maksuvalmiuden 
kannalta ja jos eduskunta oikeuttaa talousarvion soveltajan toteuttamaan lainanoton ta-
lousarviossa päätettyä pienempänä. 
 
Eduskunta edellytti Valtiontalouden tarkastusviraston kertomusta käsitellessään, että 
hallitus antaa eduskunnalle selvityksen valtion kassanhallinnan kehittämislinjauksista ja 
lainsäädännön muutostarpeista liittyen valtion talousarvioon ja budjettiperiaatteisiin 
(EK 21/2008 vp – K 15/2008 vp). Valtion vuoden 2008 tilinpäätöskertomukseen (K 
11/2009 vp, s. 93–97) sisältyvän selvityksen mukaan valtion lainanottotarpeen arviointi 
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkoittaman maksuvalmiuden kannalta on olennai-
sesti eri asia kuin lainanottotarpeen arviointi perustuslain kattamisvaatimuksen näkö-
kulmasta. Selvityksessä katsottiin, että ottaen huomioon perustuslain kattamisvaatimus, 
sen tarkoitus sekä se, että eduskunta itse voi perustuslain mukaan osoittaa valtion 
kassavaroja valtion menojen rahoittamiseen ainoastaan siltä osin kuin kassavarat ovat 
aiempien talousarvioiden perusteella kertynyttä kumulatiivista ylijäämää, on 
eduskunnan päättämän lainanottoarvion toteuttaminen talousarvion toimeenpanossa 
ollut johdonmukainen ratkaisu. 
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Vuosien 2009 ja 2010 talousarvion kattamisvaatimuksen soveltamista on täsmennetty 
siten, että lainatuloarviomomentille budjetoitua lainaa saa valtion maksuvalmiuden sal-
liessa jättää nostamatta siihen määrään asti, jolla talousarvion muille tuloarviomomen-
teille kertyneet tulot ylittävät vastaavat budjetoidut tuloarviot. Lainaa voidaan lausuman 
nojalla jättää nostamatta siltä osin kuin lainatulo voidaan korvata muilla tuloilla. Lainaa 
ei tällä perusteella voida kuitenkaan jättää ottamatta maksuvalmiusnäkökohtiin perustu-
en, koska lausuma ei mahdollista lainan ottamatta jättämistä siirtomäärärahojen siirty-
vää erää vastaavasti ja koska maksuvalmius on osittain seurausta valtion kassassa ole-
vista vieraan pääoman luonteisista eristä, jotka eivät ylipäätään ole valtion tuloja. Käy-
tännössä lainaa ei myöskään olisi mahdollista jättää ottamatta siirtomäärärahojen siirty-
vää erää vastaavasti, koska laina on nostettava viimeistään varainhoitovuoden joulu-
kuussa, jolloin siirtomäärärahoista seuraavalle varainhoitovuodelle siirtyvä määrä ei ole 
vielä tarkasti tiedossa. 
 
Kattamisvaatimuksen tarkoitusta sinänsä toteuttava talousarvion nykyinen soveltamis-
käytäntö on valtion kokonaisetu huomioon ottaen epätarkoituksenmukainen, koska val-
tion menoista voitaisiin selviytyä vähäisemmälläkin lainanotolla ja siten säästää lainan-
otosta aiheutuvia korkomenoja. Yksi mahdollisuus ongelman ratkaisemiseksi olisi 
muuttaa lainanottoa koskevaa perustuslain tulkintakäytäntöä. Talousarvion soveltamis-
käytäntö on kuitenkin siinä määrin vakiintunut, ettei ongelman ratkaisua voida jättää 
pelkästään hallituksen piirissä omaksuttavan uuden tulkinnan varaan. 
 
Toinen mahdollisuus kattamisvaatimuksen aiheuttamien soveltamisongelmien ratkaise-
miseksi olisi kattamisvaatimuksen kumoaminen tarpeettomana. Ilman kattamisvaati-
mustakin on selvää, että valtion menot on rahoitettava valtion vero-, maksu- tai muilla 
tuloilla kuten lainanotolla. Kattamisvaatimuksen puuttuminen perustuslaista tuskin joh-
taisi missään olosuhteissa kassakriisiin sen vuoksi, että hallitus olisi esitellyt tai edus-
kunta hyväksynyt varsinaisilta tuloiltaan alijäämäisen talousarvion huolehtimatta kui-
tenkaan samalla siitä, että voimassa on myös eduskunnan hyväksymä vähintään tuloali-
jäämän suuruinen lainanottovaltuus. Hallituksen ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
on toistaiseksi voimassa olevan lainanottovaltuuden tapauksessa kiinnitettävä huomiota 
paitsi lainanottoarvion realistisuuteen myös siihen, että lainanottosuostumuksesta voi-
daan talousarvion voimaan tullessa arvioida edelleen olevan käyttämättä vähintään talo-
usarvion katteeksi tarvittava määrä. 
 
Kattamisvaatimuksen tarkoituksena olevien valtion menojen rahoituksen ja määräraha-
päätösten täytäntöönpanon turvaamisen kannalta olennaista ei ole se, kattavatko tuloar-
viot määrärahat, vaan se, että muut tuloarviot kuin lainanottotuloarvio yhdessä lainanot-
tosuostumuksesta käyttämättä olevan määrän kanssa riittävät kattamaan talousarvion 
määrärahat. Tämä voitaisiin ottaa huomioon kattamisvaatimussäännöksen sanamuodos-
sa siten, että muutos ratkaisee säännöksen nykyiset soveltamisongelmat, mutta säilyttää 
kattamisvaatimuksen tarkoituksena olevan eduskunnan velvollisuuden osoittaa rahoitus 
valtion menoille. Rahoituksen osoittamisvelvollisuuden säilyttäminen perustuslaissa on 
tärkeää, koska se korostaa vastuullisuutta valtiontaloudesta päätettäessä. 
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Mahdollisuus kuolettaa velkaa talousarviossa päätettyä enemmän 
 
Valtion kassassa olevaa tulojen etupainotteisesta kertymästä ja vieraan pääoman eristä 
kertynyttä maksuvalmiusreserviä ei voida nykyisin käyttää hyväksi valtionvelan kuole-
tuksiin siten, että valtionvelan kuoletuksiin osoitettua määrärahaa korotettaisiin näitä 
eriä vastaavasti. Velan kuoletukseen osoitetun määrärahan korottaminen edellyttäisi 
kattamisvaatimuksesta johtuen (vähintään) yhtä suurta vero-, maksu- tai muiden tulojen 
tai lainanoton lisäystä. Tulojen lisäys puolestaan nostaisi valtion tulojen ja maksuval-
miuden samalle tasolle kuin ennen määrärahan lisäystä, minkä vuoksi toimenpiteellä ei 
saavutettaisi sille asetettua tavoitetta. 
 
Valtionvelan kuoletukselle olisi perustuslain 85 §:n 1 momentin nojalla kuitenkin mah-
dollista säätää tavallisella lailla erityinen arviomäärärahan ylitys(lupa)peruste, joka 
mahdollistaisi valtion maksuvalmiuden hyväksikäytön valtionvelan lyhentämisessä. 
Tosin nykyisin arviomäärärahoja saa ylittää vain pakottavissa tapauksissa, mitä velan 
ylimääräinen takaisinmaksaminen ei ole. Asialla on kytkentä eduskunnan budjettival-
taan. Mahdollisen lainmuutoksen yhteydessä olisi arvioitava, missä kulkee raja toi-
meenpanovallan oikeudelle tehdä itsenäisesti menojen mitoituspäätöksiä yli eduskunnan 
päättämän määrärahatason.  
 
Jos lailla sallittaisiin kuoletuksiin osoitetun arviomäärärahan harkinnanvarainen ylitys, 
tätä ylitystä vastaava määrärahan korotus olisi kuitenkin otettava seuraavaan lisätalous-
arvioon. Jos ylityksellä olisi tavoiteltu kassan pienentämistä, lisäbudjetointi palauttaisi 
kassan entiselleen, koska lisämääräraha olisi katettava lainanotolla. Kassan pienentämi-
nen onnistuisi vain viimeisen lisäbudjetin jälkeen ja silloinkin toimenpiteen vaikutuksen 
voisi neutraloida sen pienentävä vaikutus talousarvion katteena käytettävissä olevaan 
kumulatiiviseen ylijäämään. 
 
Selkeintä olisikin poistaa valtionvelan kuoletukselta määrärahaluonne, jolloin valtion 
velanhallinnasta vastaava voi toimia taloudellisesti järkevästi ilman määräraharajoittei-
ta. 
 
 
2 Ehdotetut muutokset 
 
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa valtion likvidin varallisuuden sekä tulo- ja 
menovirtojen kannalta taloudellisesti tehokas velanhallinta. Valtionvelan taloudelli-
semmalla hallinnoinnilla voitaisiin säästää velasta maksettavia korkomenoja. 
 
Tavoitteen toteuttamiseksi perustuslain 84 §:n 2 momentin uudeksi ensimmäiseksi virk-
keeksi otettaisiin säännös, jonka mukaan talousarviosta voitaisiin jättää pois arvio valti-
onvelan ottamisesta ja määräraha valtionvelan lyhentämiseen. Säännös mahdollistaisi 
valtionvelan hallinnoinnin joustavasti niissä tilanteissa, joissa eduskunta ei päättäisi 
ottaa talousarvioon lainatuloarviota tai määrärahaa lainan takaisinmaksamista varten 
eikä muutakaan lainanottoa tai velan kuolettamista koskevaa talousarviopäätöstä. Täl-
löin valtionvelkaa voitaisiin ottaa ja lyhentää joustavasti eduskunnan lainanottosuostu-
muksen mahdollistamissa rajoissa. 
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Jos lainatuloarvio tai velankuoletusmääräraha jätettäisiin pois talousarviosta, talousarvi-
on yli- tai alijäämä näkyisi suoraan tuloarvioiden ja määrärahojen erotuksesta. Valtion 
velkaantuminen tai varsinaisten tulojen ylijäämä näkyisi tällöin talousarviosta nykyistä 
selkeämmin. 
 
Ehdotuksen 84 §:n 2 momentin uuden toisen virkkeen mukaan talousarviossa olisi osoi-
tettava, miten alijäämäisen talousarvion edellyttämä rahoitustarve katetaan. Säännöksen 
tarkoituksena on osoittaa, ettei lainatuloarvion jättäminen pois talousarviosta vaikuta 
velvollisuuteen varmistaa, että alijäämää osoittavan talousarvion määrärahoista aiheutu-
vat menot rahoitetaan ja että rahoitus perustuu lainanoton osalta eduskunnan perustus-
lain 82 §:n 1 momentin nojalla antamaan lainanottosuostumukseen. 
 
 
3 Esityksen vaikutukset 
 
Ehdotuksen perusteella hallituksella olisi mahdollisuus ottaa ja lyhentää valtionvelkaa 
nykyistä joustavammin tilanteissa, joissa eduskunta ei olisi nimenomaisesti edellyttänyt 
talousarvion rahoittamiseksi osoitetun lainan nostamista tai joissa eduskunta ei olisi 
ottanut talousarvioon valtionvelan kuolettamista koskevaa määrärahaa. Näin voitaisiin 
säästää valtionvelasta maksettavia korkomenoja ja muita varainhankinnan menoja. 
Säästöjen arvioimiseen vaikuttavat monet oletukset sekä rahoitusmarkkinoiden kulloin-
kin tilanne. Jos valtion kassan koolle ei asetettaisi mitään vähimmäistavoitetta, jolloin 
valtion varainhankinta tehtäisiin täysin maksuvalmiusperusteisesti käyttäen hyväksi 
kaikkia valtion kassassa olevia varoja, valtion velanhallinnan kustannuksissa voitaisiin 
Valtiokonttorin arvion mukaan säästää nykyiseen verrattuna noin 20 miljoonaa euroa. 
Lisäksi valtionvelan määrä olisi vuoden vaihteen tilastomerkinnöissä nykyistä pienem-
pi, mikä saattaisi joissakin tilanteissa alentaa valtion maksamaa luottoriskilisää. Jos val-
tion kassassa olevia vieraan pääoman eriä ei käytettäisi hyväksi maksuvalmiuden hal-
linnassa, säästöt olisivat pienempiä. 
 
Säästöjen lisäksi ehdotus parantaisi riskienhallintaa valtion rahoitustoimissa vähentä-
mällä tarpeettomaan lainanottoon ja erityisesti valtion kunkin hetken maksuvalmiuden 
tarpeisiin nähden ylisuuren kassan varojen lyhytaikaiseen sijoittamiseen pääomamark-
kinoilla liittyviä vastapuoliriskejä. Nämä riskit koskevat sopimuspuolen maksuvalmiutta 
ja luottokelpoisuutta sekä rahoitusmarkkinoiden toimivuutta kullakin hetkellä. 
 
Lainatuloarvion tai velan kuoletusmäärärahan jättäminen pois talousarviosta tekisi talo-
usarviosta nykyistä läpinäkyvämmän. Talousarvion yli- tai alijäämä kävisi ilmi suoraan 
talousarviosta. Lainanottoa koskevan tuloarvion tai määrärahan jättäminen pois talous-
arviosta ei vaikuttaisi lainanoton tai velan kuoletuksen seurantaan valtion talousarvio- ja 
liikekirjanpidossa. 
 
Ehdotus ei vähentäisi eduskunnan budjettivaltaa valtion lainanoton osalta, koska valtion 
lainanotto edellyttäisi kaikissa tilanteissa edelleenkin perustuslain 82 §:n 1 momentin 
mukaista eduskunnan suostumusta. Esitys ei vähentäisi eduskunnan budjettivaltaa 
myöskään valtionvelan lyhentämisen osalta, koska eduskunta voisi talousarviossa rajoit-
taa valtionvelan lyhentämisen tiettyyn enimmäismäärään tätä koskevalla erillisellä talo-
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usarviopäätöksellä tai sisällyttämällä talousarvioon voimassa olevaa perustuslakia vas-
taavasti velan kuolettamista koskevan nimenomaisen määrärahan.  
 
Myöskään kattamisvaatimuksen sanamuodon muuttaminen ei vaikuttaisi eduskunnan 
budjettivaltaan. Eduskunta joutuisi jatkossakin toteamaan lainanottosuostumuksen riit-
tävyyden talousarvion alijäämän rahoittamiseen. Kattamisvaatimuksen perimmäinen 
tarkoitus rahoituksen osoittamisvelvollisuudesta ja määrärahapäätösten täytäntöönpanon 
turvaamisesta ei siten poistuisi, vaikka talousarviota ei tarvitsisikaan tasapainottaa enää 
muodollisesti. 
 
Ehdotus ei vaikuttaisi perustuslain 86 §:n 1 momentissa säädettyihin lisätalousarvion 
antamisedellytyksiin. Jos lainatuloarvio tai velan kuoletusmääräraha olisi jätetty pois 
talousarviosta, lisätalousarviota ei kuitenkaan tarvitsisi antaa sen johdosta, että arvio 
velanoton tai velan lyhentämisen määrästä muuttuu varainhoitovuoden aikana. 
 
Jos ehdotettu muutos toteutuu, on todennäköistä, että talousarvioista tulee muodollises-
tikin yli- tai alijäämäisiä eikä esimerkiksi lainatuloarvioita sisällytetä talousarvioihin. 
Ehdotuksen perusteella lainatuloarvion tulisi olla muiden tuloarvioiden tapaan todelli-
nen arvio toteutuvasta lainanotosta. Käsitys todella tarvittavan lainanoton yksityiskoh-
taisesta määrästä vaihtelee jatkuvasti olosuhteiden mukaan. Lainanoton hetkellisestä 
arvioinnista ennen varainhoitovuotta osana muita tuloarvioita ei olisi hyötyä, vaan ken-
ties pikemminkin haittaa väärinkäsitysten aiheuttajana. Valtion lainanottoa tai velan 
kuoletusta koskevien erien jättäminen pois talousarviosta johtaisi tavallaan uuteen bud-
jetin yli- ja alijäämäkäsitteeseen, koska syntyvä yli- tai alijäämä kuvaisi kassan joustoa. 
 
 
4 Asian valmistelu 
 
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 16.6.2009 valtiovarainministeriön ehdotus-
ta perustuslain 84 §:n 2 momentissa säädetyn talousarvion kattamisvaatimuksen ku-
moamisesta sekä ehdotusta talousarvion täydellisyysperiaatteesta poikkeamisesta. Val-
tiovarainministeriö saattoi ehdotuksensa perustuslain tarkistamiskomitean käsiteltäväksi 
kirjeellään 17.6.2009. Perustuslain tarkistamiskomitea katsoi mietinnössään (oikeusmi-
nisteriön mietintöjä ja lausuntoja 9/2010), että tarve kattamisvaatimuksesta luopumiseen 
tulisi arvioida erillisenä hankkeena. Valtiontalouden tarkastusvirasto on komitean mie-
tinnöstä antamassaan lausunnossa puoltanut kattamisvaatimukseen liittyvien sovelta-
misongelmien ratkaisemista nopeasti ja tarvittaessa perustuslakia muuttamalla. 
 
 
5 Voimaantulo 
 
Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2012 ja sitä on tarkoitus soveltaa ensimmäisen 
kerran varainhoitovuodelle 2012 hyväksyttävään talousarvioon. 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 

Laki Suomen perustuslain 84 §:n muuttamisesta 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 
muutetaan Suomen perustuslain 84 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
 

84 § 
Talousarvion sisältö 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Talousarviosta voidaan jättää pois arvio valtionvelan ottamisesta ja määräraha valtion-
velan lyhentämiseen. Talousarviossa osoitetaan, miten alijäämäisen talousarvion edel-
lyttämä rahoitustarve katetaan. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

__________ 

Tämä laki tulee voimaan         päivänä             kuuta 20        . 

__________ 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 
 
 
 

Laki Suomen perustuslain 84 §:n muuttamisesta 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 
muutetaan Suomen perustuslain 84 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki         Ehdotus 
 
84 § 
Talousarvion sisältö 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Talousarvioon otettavien tuloarvioiden on 
katettava siihen otettavat määrärahat. 
Määrärahoja katettaessa voidaan ottaa 
huomioon valtion tilinpäätöksen mukainen 
ylijäämä tai alijäämä sen mukaan kuin 
lailla säädetään. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 

 
84 § 
Talousarvion sisältö 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Talousarviosta voidaan jättää pois arvio 
valtionvelan ottamisesta ja määräraha 
valtionvelan lyhentämiseen. 
Talousarviossa osoitetaan, miten 
alijäämäisen talousarvion edellyttämä 
rahoitustarve katetaan. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__________ 

Tämä laki tulee voimaan         päivänä 
            kuuta 20        . 

__________ 
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