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Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen
selvitysosiin ehdotetaan,
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YLEISPERUSTELUT

Y 5

YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan vuoden 2005 toista lisätalousarvioesitystä
(HE 161/2005 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys
vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle
14.10.2005, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mie-
tintöään.

Määrärahoihin ehdotetaan noin 2,4 milj. euron lisäystä metsäkes-
kuksille ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle takautuviin
eläkemenoihin ja niiden viivästyskorkomenoihin myönnettävien
valtionavustusten maksamiseen. Valtionvelan nettokuoletuksia eh-
dotetaan vähennettäväksi vastaavalla määrällä.

Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä täydentävä lisätalousarvioesitys, 
euroa

Tuloarviot
(ilman

nettolainanottoa
ja velanhallintaa)

Nettolainanotto
ja velanhallinta

Määrärahat
(ilman

nettokuoletuksia
ja velanhallintaa)

Nettokuoletukset
ja velanhallinta

Varsinainen talousarvio 36 915 591 000 939 783 000 37 855 374 000 -
I lisätalousarvio 3 308 578 000 -939 783 000 171 941 000 2 196 854 000
II lisätalousarvioesitys 1 303 675 000 - -123 405 000 1 427 080 000
Täydentävä lisätalous-
arvioesitys - - 2 412 000 -2 412 000
Yhteensä 41 527 844 000 - 37 906 322 000 3 621 522 000
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Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

60. Metsätalous

42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja

valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 412 000
euroa.

Lisämäärärahaa saa käyttää Metsätalouden
kehittämiskeskus Tapion ja metsäkeskusten ta-
kautuviin eläkemenoihin ja niiden viivästys-
korkomenoihin myönnettävien valtionavustus-
ten maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että Metsätalouden kehittämiskeskus Ta-
pion osuus määrärahasta on 3 929 000 euroa ja
metsäkeskusten osuus 42 755 000 euroa.

Lisäksi momentin määräraha muutetaan
kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa lisätään vuo-
den 2005 toisen lisätalousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan ensimmäiseksi, toiseksi,
kolmanneksi ja neljänneksi kappaleeksi. Ny-
kyinen päätösosa siirtyy viidenneksi kappa-
leeksi.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja
metsäkeskukset ovat mukana yksityismetsäta-
louden edistämisjärjestöjen vuonna 1949 teke-
mässä sopimuksessa niiden palveluksessa ole-
vien henkilöiden eläke-eduista. Eläke-ehdoista
on tarkemmin sovittu Eläke-Tapion eläkesään-
nössä. Eläkesääntöä muutettiin vuosina 1993
ja 1996 siten, että sääntömuutoksilla luovuttiin
1.7.1993 lukien vuodesta 1972 voimassa ol-
leesta työntekijäin eläkelain (TEL) mukaisesta
eläkkeiden tarkistamisesta ja tilalle otettiin tar-
kistusmenettely, jonka paremmin katsottiin
vastaavan työnantajien taloudellisia mahdolli-
suuksia selvitä eläkekustannuksista. TEL-in-
deksin poistamista eläkesäännöstä on käsitelty
oikeudessa. Vaasan hovioikeuden lainvoimai-
sen tuomion 23.9.2003 nojalla kantajan oikeus
lisäeläkkeeseen on ollut hänen työsuhteensa
ehto, jota työnantajalla ei ole ollut oikeutta yk-
sipuolisesti muuttaa, ja että työnantaja on vel-
vollinen suorittamaan kantajalle lisäeläkettä
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niiden eläkesäännön ehtojen mukaan, jotka oli-
vat voimassa kantajan jäädessä eläkkeelle
1.6.1992, ja että työnantaja on velvollinen suo-
rittamaan lisäeläkkeen tarkistettuna työnteki-
jän eläkelain mukaisella eläkeindeksillä.

Oikeuden päätöksen johdosta Eläke-Tapion
työnantajien kokous päätti 21.4.2005, että nii-
den 1.7.1993 eläkkeellä olleiden eläkkeensaa-
jien, joiden eläke on alkanut 1.1.1972 tai sen
jälkeen, lisäeläkettä korotetaan TEL-indeksillä
1.7.1993 lukien, ja että eläkkeensaajille suori-
tetaan takautuvasti TEL-indeksillä 1.7.1993
lukien korotetun lisäeläkkeen ja heille jo suori-
tetun lisäeläkkeen erotus täysimääräisenä vii-
västyskorkoineen suorituspäivään saakka.
Tästä johtuva ja aiheuttamisperiaatteen mukai-

sesti laskettu määrärahan lisätarve on Metsäta-
louden kehittämiskeskus Tapion osalta
506 000 euroa ja metsäkeskusten osalta
1 906 000 euroa eli yhteensä 2 412 000 euroa.

Lisämäärärahan tarpeen määrää koskevat
laskelmat ovat valmistuneet sen jälkeen kun
hallitus antoi eduskunnalle vuoden 2005 toisen
lisätalousarvioesityksen.

2005 II lisätalousarvio 2 412 000

2005 I lisätalousarvio 595 000

2005 talousarvio 43 677 000

2004 tilinpäätös 44 510 000

2003 tilinpäätös 43 750 000
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Pääluokka 37

VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN

01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta

94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arvio-

määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä
1 424 668 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa vuoden
2005 toisen lisätalousarvioesityksen momentin
päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 2 412 000 euroa lisätalousarvio-
esityksen 1 427 080 000 euroon nähden aiheu-
tuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetusta
muutoksesta.

Nimellisarvoisiin nettokuoletuksiin merki-
tään lisäystä 1 458 668 000 euroa, jolloin ni-
mellisarvoisten nettokuoletusten määrä koho-
aa 3 570 522 000 euroon. Emissiotappioista
vähennetään 19 000 000 euroa ja pääomatap-

pioista 15 000 000 euroa. Velanhallinnan erät
mukaan lukien nettokuoletusten määrä on
3 621 522 000 euroa vuonna 2005.

2005 II lisätalousarvio 1 424 668 000

2005 I lisätalousarvio 2 196 854 000

Määrärahan käytön arvioitu 
jakautuminen ehdotettujen 
muutosten jälkeen €

Nimellisarvoiset nettokuoletukset 
(netto) 3 570 522 000
Emissiotappiot (netto) 6 000 000
Pääomatappiot (netto) 45 000 000
Yhteensä 3 621 522 000




