
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston päätös 

asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa annetun valtioneuvoston 
määräyksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 
————— 

 
Valtioneuvosto on 3 päivänä huhtikuuta 2003 annetun valtioneuvoston ohjesäännön 

(262/2003) 27 §:n 3 momentin nojalla valtiovarainministeriön esittelystä  
kumonnut asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa 3 päivänä tammi-

kuuta 2002 annetun valtioneuvoston määräyksen (N:o TM0201) 2.2.10., 2.5.6., 2.6.3., 2.6.4. 
ja 2.6.7. kohdat; 

muuttanut määräyksen 2.2.3., 2.2.6., 2.2.8., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.5., 2.3.6., 2.5.4., 2.5.5., 
2.6.2., 2.6.5. ja 2.7.5 kohdat sekä 3.4.2. kohdan toisen kappaleen sekä 

lisännyt määräykseen uuden 2.6.8. kohdan seuraavasti: 
 

 
2.2. Valtion talousarvioon liittyvät asiat 

2.2.3. Valtioneuvoston ohjesäännön 31 §:n 
2 momentissa tarkoitetut periaatepäätökset 
määrärahan ottamisesta talousarvioesitykseen 
tai talousarviossa olevan määrärahan käyttö-
perusteiden muuttamisesta. 

2.2.6. Muut hallituksen esitykset, joiden 
hyväksymisellä on vaikutuksia talousarvio-
esityksiin, ei kuitenkaan, jos kysymys on vä-
häisestä muutoksesta viraston toimintame-
noihin. 

2.2.8. Asiat, jotka koskevat 
— valtion vero-, maksu- ja muiden tulojen 

perusteita, verolait kuitenkin vain jos kysy-
mys on vähintään 5 000 000 euron muutok-
sesta vuotuiseen verokertymään; tai 

— valtion maksujen vahvistamista, kun 
esityksessä on kysymys vuositasolla vähin-
tään 5 000 000 euron määräisestä maksutu-
losta tai valtiovarainministeriö ei ole lausun-
nossaan puoltanut maksujen vahvistamista 
ehdotetulla tavalla. 
 
 
2.3. Valtion rahoitustuki 

2.3.1. Valtion rahoitustukea koskevat halli-
tuksen esitykset ja asetukset, kuten myöntö-
perusteita, korkoa, tukialueita ja muita ehtoja 
koskevat asiat, paitsi jos kysymyksessä on al-

le 1 000 000 euron vuotuinen avustusten jako 
ja avustusehdot eivät olennaisesti muutu 
edellisvuotisesta. 

2.3.2. Vähintään 10 000 000 euron määräi-
sen lakisääteisen laina-, takaus-, takuu- tai 
korkotukilaina-valtuuden jakamista tai käyt-
töönottamista koskevat päätökset. 

2.3.3. Valtionavustuksen myöntäminen tai 
myöntämiseen sitoutuminen, jos kyse on sa-
maan kohteeseen myönnetyt valtionavustuk-
set mukaan lukien yhteensä vähintään 
10 000 000 euron avustuksesta. 

2.3.5. Vähintään 20 000 000 euron määräi-
sen korkotukilainan myöntäminen samaan 
hankkeeseen. 

2.3.6. Vähintään 20 000 000 euron määräi-
sen lainan myöntäminen samaan hankkee-
seen yhtenä tai useampana lainana. 

 
 

2.5. Valtion varallisuus ja omistajapoli-
tiikka 

2.5.4. Valtion yhtiöomistuksesta ja omista-
jaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 
4 §:ssä tarkoitetut asiat. 

2.5.5. Valtion omaisuuden luovuttamista 
tai vuokraamista koskevat asiat sekä muut 
päätökset (ml. lunastus), joiden seurauksena 
omistus- tai hallintaoikeus kiinteistöön siir-
tyy pois valtiolta, jos 



 
 

 

2

— omaisuuden käypä arvo tai kirjanpitoar-
vo ylittää 1 000 000 euroa; tai 

— omaisuuden luovuttamista on muutoin 
pidettävä merkittävänä. 

 
 

2.6. Hallinnolliset ja organisatoriset asiat 

2.6.2. Valtion virkamieslain (750/1994) 26 
§:ssä tarkoitetut virkamiehen kanssa palve-
lussuhteiden ehdoista tehtävää sopimusta 
koskevat asiat, mikäli sopimus esitetään teh-
täväksi valtiovarainministeriön lausunnosta 
poiketen. 

2.6.5. Komitean, toimikunnan, työryhmän 
tai muun määräaikaisen toimielimen taikka 
selvityshenkilön asettaminen valmistelemaan 
asiaa, jolla on 

— olennaisia vaikutuksia valtion vero- tai 
maksutuloihin; 

— olennaisia vaikutuksia budjetti- tai ra-
hastotalouden menoihin (pl. virastojen toi-
mintamenot) tai 

— merkittäviä kansantaloudellisia tai jul-
kistaloudellisia vaikutuksia 

2.6.8. Tietohallintolain (634/2011) 4 §:n 4 
momentissa tarkoitetut asiat, jos ministeriö ei 
tyydy valtiovarainministeriön lausuntoon 

hallinnonalansa viraston tai laitoksen tieto-
hallinnon hankintoja koskevassa asiassa. 

 
 

2.7. Kunnat ja Ahvenanmaan maakunta 

2.7.5. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain (1705/2009) 38 §:ssä tar-
koitettu perustamishankkeen laajuuden vah-
vistaminen tai 39 §:ssä tarkoitettu perusta-
mishankkeen toteuttamisen aikaistamista 
koskeva päätös taikka muussa valtionapu-
lainsäädännössä edellytetty hankesuunnitel-
ma tai muu vastaava päätös, jos perustamis-
hankkeen kustannukset ovat vähintään 
5 000 000 euroa. 

 
 

3.4. Yksittäisiä asioita koskevat ohjeet 

3.4.2. Arviomäärärahan ylittäminen 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pyydettäessä lausuntoa arviomäärärahan 
ylittämisestä on esittelylistalla selvitettävä 
määrärahan käyttö. Lisäksi on esitettävä sel-
vitys valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n 
2 momentissa tarkoitetuista ylitysperusteista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

————— 
 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2012. 
 
 
 

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 

 
 
 
 

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 

 
 
 
 

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas 

 


