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YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2014 lisätalous-
arvioksi.

Talouden näkymätKansainvälisestä taloudesta on viime aikoina saatu rohkaisevia
havaintoja, joskin kasvu on haurasta ja tilanne vaihtelee eri alueiden
välillä melkoisesti. Kansainvälisen talouden tilanne on vielä herkkä
ja tavanomaista alttiimpi negatiivisille yllätyksille. Kansainvälisen
talouden käänne parempaan johtaa ajan myötä myös kotimaisen ta-
louden virkoamiseen.

Suomen kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan 0,5 % v. 2014.
Ennuste sisältää suhdannekäänteen parempaan, ja suurin yksittäi-
nen tekijä talouskasvun takana on ulkomaankauppa. Yksityinen ku-
lutus ei kasva tänä vuonna lainkaan johtuen reaalisen ostovoiman
heikosta kehittymisestä, vaisuista tulevaisuudennäkymistä ja työ-
markkinoiden tilanteesta. Yksityiset investoinnit laskevat edelleen
ja niiden BKT-osuus alenee 15,4 prosenttiin. 

Työttömyysaste nousee edelleen ollen 8,4 % kuluvana vuonna.
Myös työllisyys heikkenee 0,3 prosentilla edellisestä vuodesta.
Työtunneissa mitattuna tuottavuus kehittyy varsin vaimeasti. Hinta-
paineet ovat maltilliset, ja kuluvana vuonna inflaatio jää 1,5 pro-
senttiin.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema on ollut alijäämäinen jo viisi vuot-
ta, ja myös tänä vuonna julkinen talous pysyy alijäämäisenä, sillä
verrattain hidas talouskasvu tai sopeutustoimet eivät riitä kääntä-
mään julkista taloutta ylijäämäiseksi. Alijäämän arvioidaan olevan
samansuuruinen kuin v. 2013, eli vajaat 2½ % BKT:sta. Valtionta-
louden rahoitusaseman arvioidaan hieman kohenevan viime vuo-
desta. Sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema pysyy reilusti ylijää-
mäisenä. Kuntatalous on alijäämäinen.

Julkisyhteisöjen velkasuhteen arvioidaan kohoavan lähes 60 pro-
senttiin kokonaistuotannosta. 

TuloarviotVarsinaisten tulojen arviota korotetaan nettomääräisesti 544 milj.
euroa. Verotuloja koskevaa arviota alennetaan nettomääräisesti 190
milj. euroa. Arviota arvonlisäveron tuotosta alennetaan 165 milj.
euroa talouden kehitystä koskevien näkymien heikentymisen sekä
saatujen verokertymätietojen seurauksena. Tupakkaveron tuloar-
viota alennetaan 68 milj. euroa kysynnän oltua voimakasta vuoden
2013 loppupuolella verovelvollisten varauduttua ennakoitua voi-
makkaammin vuoden 2014 alusta voimaan astuneeseen veronkoro-
tukseen. Ajoneuvoveroa koskevaa tuloarviota korotetaan 41 milj.
euroa.

Sekalaisia tuloja koskevaa arviota korotetaan nettomääräisesti
144 milj. euroa. Lisäyksestä 77 milj. euroa aiheutuu käyttämättä
jääneiden määrärahojen peruutuksista.
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Pankkivaltuuston päätöksen perusteella Suomen Pankin voitosta
tuloutetaan 30 milj. euroa valtion talousarviossa ennakoitua enem-
män. 

Osana hallituksen julkisen talouden suunnitelman 2015—2018
yhteydessä tekemää päätöstä ohjata valtion varoja tuottavampaan
käyttöön arviota osakemyynneistä saatavista nettotuloista korote-
taan 460 milj. euroa ja osinkotuloarviota 50 milj. euroa. Lisäksi Se-
naatti-kiinteistöjen tuloutusta ja Metsähallituksen tuloutusta korote-
taan yhteensä 50 milj. euroa v. 2014. 

Tasapaino ja valtionvelka Varsinaisten tulojen 544 milj. euron lisäys ja määrärahojen 520
milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2014 lisätalousarvioesi-
tys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 24 milj. eurolla. Val-
tion nettolainanotoksi v. 2014 ehdotetaan 7,1 mrd. euroa. Valtion-
velan määrän vuoden 2014 lopussa arvioidaan budjetoidun perus-
teella olevan n. 97 mrd. euroa, mikä on n. 49 % suhteessa
bruttokansantuotteeseen.

Vaalikauden kehys Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi n. 281 milj.
eurolla, jolloin vuoden 2014 kehysmenojen taso olisi 42 730 milj.
euroa.

Menokehys vuodelle 2014 oli varsinaisen talousarvion jälkeen
42 649 milj. euroa. Kertaluonteisia lisäpanostuksia voidaan kattaa
vuodelta 2013 käyttämättä jääneestä kehyksen ns. jakamattomasta
varauksesta. Lisätalousarvioesityksen kertaluonteisiin menoihin
edellisen vuoden jäljelle jäänyttä jakamatonta varausta käytetään 60
milj. euroa. Vuoden 2014 kehystasoa korotetaan teknisesti tällä
summalla.

Kehyksen hinta- ja rakennekorjaukset huomioon ottaen vuoden
2014 kehystaso on 42 849 milj. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi
jää n. 119 milj. euroa.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

2013
Tilinpäätös

2014
Hyväksytty
 talousarvio

2014
Hallituksen

esitys
2014

Yhteensä

Määrärahat yhteensä 
(pl. valtionvelan vähentäminen) 54 587 54 064 520 54 584
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 737 1 814 - 1 814

Tuloarviot yhteensä 
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 46 172 46 935 544 47 479
— Verotulot 38 740 39 793 -190 39 602
— Muut tulot 7 432 7 142 734 7 877
Nettolainanotto ja velanhallinta 
(mom. 15.03.01) 6 420 7 129 -24 7 105
— Nettolainanotto 6 424 7 179 -24 7 155
— Velanhallinta -4 -50 - -50
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KasvutoimetOsana vuosien 2015—2018 julkisen talouden suunnitelmaa sovit-
tiin mm. seuraavista kasvutoimista. 

Aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen ehdotetaan 10 milj.
euroa, joka suunnataan kohdennettuun aikuiskoulutukseen vailla
perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville 30—50-vuotiaille.

Korkeakoulujen hakijasuman purkamiseksi korkeakoulutuksen
aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti n. 3 000 vuosina 2014—
2015. Vuonna 2014 alkavassa koulutuksessa tavoitteena on lisätä
n. 1 500 uutta aloituspaikkaa, joita vastaavasti ehdotetaan 9 milj.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa

Momentti Asia 2014 2015

24.30.66 Päästöhuutokauppatulojen ohjaaminen kertaluonteisiin 
kehitysyhteistyön ja ilmastorahoituksen hankkeisiin 47,9

24.30.66 Itävallan kanssa yhteistoiminnassa toteutettavan hankkeen 
menoja. Ko. menoa vastaavat tulot saatu momentille 12.24.99 
joulukuussa 2013. 1,0

26.20.70 Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan 
uudistamishankkeen viivästymisen myötä v. 2014 käyttämättä 
jäävä 0,75 milj. euroa peruutetaan ja uudelleenbudjetoidaan. 0,8

27.10.01 Toimintamenomäärärahan peruuttaminen ja uudelleen-
budjetointi ilmavoimien korvaaviin varaosahankintoihin, 
koska tilattuja varaosia ei voitu toimittaa. 0,3

27.10.18 Puolustusvoimien menojen indeksikorjauksen tarkistus 
vuoden 2013 toteutuneen hintakehityksen mukaiseksi 
(sopimusperusteinen hintakorjaus) 0,6

28.10.01 Peruutettavan määrärahan uudelleenbudjetointi, mikä aiheutuu 
VALMIS-hankkeen toteutumisen myöhentymisestä. 23,9

28.20.06 Vuoden 2013 määrärahan peruuttaminen ja uudelleen-
budjetointi. 2,0

28.80.32 Sähkökaapeliyhteyden rakentaminen Ahvenanmaan maa-
kunnan ja Manner-Suomen välillä on aikataulustaan jäljessä, 
joten TA2012 budjetoidusta 50 milj. euron siirtomäärärahasta 
käyttämättä oleva osa peruutetaan ja uudelleenbudjetoidaan. 41,0

30.40.62 Käyttämättä jääneen ja peruuntuneen määrärahan uudelleen-
budjetoinnin kansallinen osuus 1,25 milj. euroa sekä takaisin-
perintäpäätösten ja palautettujen maksujen johdosta 
uudelleenbudjetoitava kansallinen osuus 91 000 euroa otetaan 
huomioon kehystasossa. 1,3

31.10.20, 
31.10.77, 
31.30.63

TEN-tuloutuksia vastaavasti määrärahalisäykset momenteille 
31.10.20 (5,42 milj. euroa), 31.10.77 (15 milj. euroa) ja 
31.30.63 (0,3 milj. euroa). Tulot momentilla 12.31.10. 20,7

29.90.54, 
31.10.20

Kertaluonteisten menojen rahoittaminen v. 2013 käyttämättä 
jääneestä kehysvarauksesta 60,0

32.60.40 Virheen korjaus: virheellisesti kaksi kertaa kehykseen korjattu 
biojalostamohankkeen tukemisen maksatusaikataulumuutos 
poistetaan 15,0 -15,0

Yhteensä 214,5 -15,0
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euron määrärahalisäystä. Lisäksi opintotukeen myönnetään yhteen-
sä 2 milj. euroa korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määräaikai-
seen lisäykseen liittyvästä tuen saajamäärän kasvusta johtuen.

Aalto-yliopiston arktista osaamista tukevan meritekniikan tutki-
musedellytysten vahvistamiseen ehdotetaan 7 milj. euron lisäys,
jolla on tarkoitus uudistaa Aalto-yliopiston jääkoeallas.

Perusväylänpidon kriittisimmän liikenneinfrastruktuurin vahvis-
tamiseen, mm. päällysteiden ja huonokuntoisten siltojen kunnosta-
miseen, ehdotetaan 5 milj. euron määrärahaa. Lisäksi ehdotetaan
mt 100 Hakamäentiellä olevan Metsämäentien sillan uusimista ja
määrärahaa tähän 8,5 milj. euroa, josta EU:n TEN-tuen osuus olisi
2,5 milj. euroa. Kantatie 52:n parantamiseen Salon kohdalla ehdo-
tetaan määrärahaa 6 milj. euroa. Lisäksi hanketta on tarkoitus ra-
hoittaa työllisyysperusteisella investointituella n. 1,8 milj. eurolla.
Vt 8 Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamiseen ehdotetaan 3
milj. euroa ja lisäksi siihen on tarkoitus myöntää työllisyysperus-
teista investointitukea n. 3 milj. euroa. Vt 6 Taavetti—Lappeenran-
ta -hankkeen aloitusta aikaistetaan vuodella. Hankkeen kokonais-
kustannusarvio on 76 milj. euroa ja vuoden 2014 määrärahaksi eh-
dotetaan 1,5 milj. euroa. 

Elinkeinopolitiikka edistävien yhteisöjen avustuksiin ehdotetaan
29 milj. euron lisäystä. Lisäyksestä 20 milj. euroa käytetään Finpro
ry:n kolmivuotisen, yritysten kansainvälistymistä ja ulkomaisia in-
vestointeja edistävän ohjelman toteuttamiseen, 4,5 milj. euroa
Team Finland -toimintaan kansainvälistymisen edistämiseksi ja 4,5
milj. euroa Team Finland -toimintaan ulkomaisten investointien
hankkimiseksi Suomeen. Lisäksi 1 milj. euroa kohdistetaan Team
Finlandin yhteisiin koordinaatioon ja verkoston ohjaukseen liitty-
viin toimintamenoihin valtioneuvoston kansliassa.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle ehdotetaan 50 milj. euron pää-
omitusta. Määrärahalla käynnistetään sijoitusohjelma, jonka kautta
sijoitetaan kannattavaksi arvioituihin teollisiin suomalaisiin yhtiöi-
hin.

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin lainavaltuuksia lisätään 60
milj. eurolla ja määrärahaa 24,6 milj. eurolla. Valtuuden lisäyksestä
20 milj. euroa käytetään biotalouden ja cleantech-alan pilotointi-,
referenssi- ja demonstraatiohankkeisiin ja 40 milj. euroa digitaali-
seen arvonluontiin perustuvan liiketoiminnan edistämiseen, digitaa-
listen innovaatioiden hyödyntämismahdollisuuksien kartoittami-
seen sekä pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin digitaalisen ar-
vonluonnin mahdollisuuksien ja digitalouden uusien innovaatioiden
hyödyntämiseksi. Rahoitus kohdennetaan sekä kasvuhakuisille ja
kansainvälistyville kotimaisille pk-yrityksille että liiketoimintaansa
uudistaville suuryrityksille merkittävää kasvupotentiaalia omaavien
kilpailukykyisten liiketoimintojen käyntiin saattamiseksi. 
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Avustuksen myöntämiseen Stadion-säätiölle Helsingin Olympia-
stadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin ehdotetaan
40 milj. euroa.

Metsähallituksen luontopalveluille ehdotetaan 5 milj. euron lisä-
ystä kansallispuistojen sekä muiden luonto- ja kulttuurikohteiden
rakennusten, rakenteiden ja palvelujen parantamiseen. 

Pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseksi otetaan
vuosina 2014—2015 käyttöön vuokra-asuntojen rakentamisen ta-
kauslainaan liittyvä määräaikainen käynnistysavustus, jolla arvioi-
daan tuettavan n. 500 asunnon rakentamista vuosittain. Lisäksi val-
tion asuntorahaston varoista voidaan myöntää avustuksia erityisesti
vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausta varten yhteensä enin-
tään 10 milj. euroa. 

OmistajaohjausEhdotetaan valtuuksia luopua valtion omistuksesta Altia Oyj:ssä,
koska yhtiöllä ei ole enää strategista merkitystä valtiolle. Yhtiön
kasvun ja kehittymisen kannalta tarvittavat lisäpääomat yhtiö voisi
siten tulevaisuudessa hankkia myös muilta tahoilta kuin valtio-
omistajalta.

Governia Oy:n omaa pääomaa ehdotetaan korotettavaksi 20 milj.
eurolla. Määrärahaa on tarkoitus käyttää Itämeren merikaapelihank-
keen rahoittamiseen.

KriisinhallintaKriisinhallinnan menoissa on uusina operaatioina huomioitu Suo-
men osallistuminen Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamiseen liit-
tyvään operaatioon Välimerellä ja Keski-Afrikan tasavallan operaa-
tioon. Välimeren operaatiosta aiheutuu tänä vuonna kustannuksia
ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön hallinnonaloilla yh-
teensä 3,1 milj. euroa ja Keski-Afrikan tasavallan operaatiosta vas-
taavasti 5,7 milj. euroa. Operaatioiden kustannukset rahoitetaan
käyttösuunnitelmien muutoksin ja sisäisin siirroin, minkä vuoksi
kriisinhallinnan menoihin ei ehdoteta lisämäärärahaa.

Puolustusmateriaali-
hankinnat

Tykistöohjuskaupan peruuntumisen vuoksi hankintavaltuutta pie-
nennetään n. 37,9 milj. euroa ja määrärahaa n. 13,4 milj. euroa.
Puolustusmateriaalihankintojen valuuttakurssitappioihin ehdote-
taan 5 milj. euron lisäystä.

KoulutusOppilaitosten perustamiskustannuksiin myönnettäviin avustuk-
siin varattuihin määrärahoihin ehdotetaan 9,6 milj. euron lisäystä.
Lisämäärärahalla on tarkoitus avustaa yleissivistävän koulutuksen
perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille 2015—2017
vahvistettujen hankkeiden toteutusta.

Korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutusten kehittämiseen koh-
dennetaan 1 milj. euroa siirtona korkeakoulutettujen oppisopimus-
muotoisen täydennyskoulutuksen rahoituksesta. 

Taide ja kulttuuriSuomenlinnan hoitokunnalle ehdotetaan 0,25 milj. euroa raken-
nusten ennakoimattomien ja lisääntyneiden kosteusvaurioiden ja si-
säilmaongelmien korjaamiseen.

Museovirasto saa tehdä kokoelma- ja konservointikeskuksen tilo-
jen vuokraamista koskevan sopimuksen siten, että siitä aiheutuu
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enintään 1 milj. euron vuokramenojen kasvu vuositasolla vuodesta
2015 alkaen.

Hanasaaren kulttuurikeskukselle myönnetään valtuus tehdä vuo-
den 2014 aikana kiinteistön perusparannusta koskeva vuokrasopi-
mus siten, että siitä aiheutuva vuokramenojen kasvu vuositasolla on
enintään 0,85 milj. euroa vuodesta 2017 alkaen.

Liikenne  Kehärata-hankkeen valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 15 milj.
eurolla 489 milj. euroon. Radan tunneleiden ja asemien sisustusura-
koiden työmäärät ovat kasvaneet alkuperäiseen suunnitelmaan ver-
rattuna ja kustannusarvio nousee n. 9 milj. euroa. Lisäksi Tikkurilan
asemarakennuksen toteutus aiheuttaa 6 milj. euroa suuremmat kus-
tannukset. Lisämäärärahan tarve ehdotetaan katettavaksi EU:n
myöntämän TEN-tukea vastaavan määrärahan puitteissa.

VTT Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi teknologian tutki-
mus- ja kehittämisyhtiöstä ja siihen liittyvistä laeista. Uutta tutki-
mus- ja kehittämisyhtiötä pääomitetaan 80 milj. eurolla. Nykyiset
Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus jatka-
vat toimintaansa 1.1.2015 lähtien Teknologian tutkimuskeskus
VTT Oy:nä. Yhtiö perustetaan v. 2014, jotta toiminta voidaan kes-
keytyksettä käynnistää vuoden 2015 alusta alkaen.

VTT:n toimintamenoihin ehdotetaan 2,1 milj. euron lisäystä joh-
tuen ydintutkimusreaktorin jätehuoltosuunnitelman kokonaiskus-
tannusarvion noususta. 

ICT Verohallinnolle ehdotetaan 4,8 milj. euron lisäystä tietojärjestel-
miin tehtävien muutosten investointi- ja ylläpitomenoihin. 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle ehdote-
taan n. 1 milj. euron lisäystä valtion yhteisen henkilöstö- ja talous-
hallintojärjestelmän (Kieku) käyttöönottoprojektin resursoinnin
johdosta. 

Valtion ICT:n ohjauksen ja kehittämisen määrärahasta ehdotetaan
0,45 milj. euron siirtoa momentille 29.40.20 Finto-palvelun kehittä-
miseen. Valtion ylimmän johdon tietoturvan parantamiseksi
(SATU-hanke) ehdotetaan n. 2,7 milj. euron lisämäärärahaa. 

Muita tarkistuksia määrä-
rahatasoihin

Eräille jatkosodan jälkeen internoiduille siviilihenkilöille makset-
tavista korvauksista sekä korvausmahdollisuudesta tiedottamisesta
aiheutuviin menoihin ehdotetaan myönnettäväksi 0,1 milj. euroa
v. 2014.

Poliisitoimen toimintamenoihin ehdotetaan 2,5 milj. euron lisä-
määrärahaa telekuuntelujärjestelmän uudistamisen loppuunsaatta-
miseksi.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusmäärärahassa otetaan vä-
hennyksenä huomioon 2,4 milj. euroa liittyen vuoden 2013 elatus-
tukien takaisinperinnän muutokseen. Määrärahalisäyksinä otetaan
puolestaan huomioon yhteensä vajaat 7,8 milj. euroa mm. sosiaali-
ja terveydenhuollon lopullisten määräytymistekijöiden aiheutta-
maan muutokseen liittyen. 
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Aluehallintoviraston toimintamenoihin ehdotetaan siirtona 0,7
milj. euron lisäystä Valtori-muutoksen sekä kirjasto-, liikunta- ja
nuorisotoimen tehtävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arvi-
ointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirron
tarkentumisen johdosta. 

Pohjoismaiden Investointipankille annetusta ympäristölainataka-
uksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen ehdotetaan 4,5
milj. euron määrärahaa.

Luopajärven keskeneräisen tulvasuojeluhankeen rahoitukseen va-
rataan 0,76 milj. euron lisämääräraha talven 2013—2014 tulvava-
hinkojen aiheuttamien lisämenojen kattamiseen. 

Riistavahinkolaissa määriteltyjen suurpetojen v. 2013 aiheuttami-
en vahinkojen korvauksiin ehdotetaan 3,2 milj. euron lisämäärära-
haa.

Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoituslainoihin ehdotetaan 60
milj. euron määrärahan lisäystä. Lisämäärärahan tarve aiheutuu lai-
nojen nostoaikataulun tarkentumisesta sekä korko- ja valuuttakurs-
simuutoksista.

TE-toimistoille ehdotetaan 2,5 milj. euron määrärahaa n. 50 hen-
kilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseksi. Lisäys rahoi-
tetaan siirtona julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahasta.
Siirrolla pyritään parantamaan TE-toimistojen palvelukykyä ja vas-
taamaan rakennepoliittisen ohjelman työllistymistä tukeviin tavoit-
teisiin. 

Vuosien 2015—2018 kehyspäätökseen sisältyneistä sopeuttamis-
toimista johtuen työ- ja elinkeinoministeriön momenttien kansain-
välistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin ja energiatuki myön-
tämisvaltuutta vähennetään 5 milj. eurolla. Määrärahavähennys
kansainvälistymisavustuksessa on 1,7 milj. euroa ja energiatuessa
0,5 milj. euroa.
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Eduskunnan vuodelle 2014 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen 
muutokset pääluokittain, euroa

Pääluokka
Hyväksytty
talousarvio

Hallituksen
esitys Yhteensä

21. Eduskunta 157 597 000 - 157 597 000
22. Tasavallan presidentti 37 710 000 - 37 710 000
23. Valtioneuvoston kanslia 90 401 000 21 440 000 111 841 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 295 522 000 51 900 000 1 347 422 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 899 045 000 -1 806 000 897 239 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 1 267 200 000 3 824 000 1 271 024 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 750 111 000 -10 257 000 2 739 854 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 17 012 661 000 73 285 000 17 085 946 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

hallinnonala 6 583 617 000 79 175 000 6 662 792 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön 

hallinnonala 2 659 125 000 9 264 000 2 668 389 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön 

hallinnonala 2 970 465 000 45 844 000 3 016 309 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön 

hallinnonala 3 375 575 000 242 371 000 3 617 946 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön 

hallinnonala 12 879 909 000 116 000 12 880 025 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 271 233 000 5 067 000 276 300 000
36. Valtionvelan korot 1 813 600 000 - 1 813 600 000
Yhteensä 54 063 771 000 520 223 000 54 583 994 000

Eduskunnan vuodelle 2014 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden 
muutokset osastoittain, euroa

Osasto
Hyväksytty
talousarvio

Hallituksen
esitys Yhteensä

11. Verot ja veronluonteiset tulot 39 792 548 000 -190 400 000 39 602 148 000
12. Sekalaiset tulot 4 745 485 000 144 429 000 4 889 914 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja 

voiton tuloutukset 1 995 000 000 590 000 000 2 585 000 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velan-

hallinta) 401 652 000 - 401 652 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 46 934 685 000 544 029 000 47 478 714 000

15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta 7 129 086 000 -23 806 000 7 105 280 000
Yhteensä 54 063 771 000 520 223 000 54 583 994 000



Vuoden 2014 lisätalousarvio

TULOARVIOT

Osasto 11 €

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -190 400 000

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -165 000 000

01. Arvonlisävero, vähennystä .............................................................. -165 000 000

08. Valmisteverot -68 000 000

01. Tupakkavero, vähennystä ................................................................ -68 000 000

10. Muut verot 41 000 000

07. Ajoneuvovero, lisäystä .................................................................... 41 000 000

19. Muut veronluonteiset tulot 1 600 000

04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä ..................................................... 1 600 000
10. Energiaviraston valvontamaksu ja Perämeren tuulivoima-alueella 

perittävä tuulivoimamaksu .............................................................. —
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Osasto 12

12. SEKALAISET TULOT 144 429 000

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 23 192 000

10. Liikenneviraston tulot, lisäystä ........................................................ 23 159 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 33 000

39. Muut sekalaiset tulot 121 237 000

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, lisäystä . 44 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä ............................... 77 027 000
10. Muut sekalaiset tulot, lisäystä .......................................................... 210 000

Osasto 13

13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOI-
TON TULOUTUKSET 590 000 000

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 510 000 000

01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot, 
lisäystä ............................................................................................. 510 000 000

04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 30 000 000

01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä ......................................... 30 000 000

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 50 000 000

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä ........................... 50 000 000
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Osasto 15

15. LAINAT -23 806 000

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -23 806 000

01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä ................................... -23 806 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä: 

520 223 000
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka  23 €

23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 21 440 000

01. Hallinto 1 440 000

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä ................................................................................................... 1 440 000

10. Omistajaohjaus 20 000 000

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ............................... 20 000 000

Pääluokka  24

24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 51 900 000

01. Ulkoasiainhallinto 154 000

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 154 000

10. Kriisinhallinta 2 800 000

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomäärära-
ha), lisäystä ...................................................................................... 2 800 000

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 48 946 000

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä .......... 48 946 000

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot —

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 
3 v) ................................................................................................... —

Pääluokka  25

25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -1 806 000

01. Ministeriö ja hallinto 158 000

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ... 34 000



Pääluokka 26 17

20. Erityismenot (arviomääräraha) ........................................................ —
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä ......................................... 24 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä ...... 100 000

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu -1 964 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vä-
hennystä ........................................................................................... -34 000

05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähen-
nystä ................................................................................................. -2 000 000

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomäärä-
raha), lisäystä ................................................................................... 70 000

Pääluokka  26

26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 824 000

10. Poliisitoimi 2 387 000

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ........... 2 387 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) ...... —

20. Rajavartiolaitos 750 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ........ 750 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 687 000

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) ...................... —
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 687 000
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) ... —

Pääluokka  27

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -10 257 000

10. Sotilaallinen maanpuolustus -7 457 000

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .... 293 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä ... -7 750 000

30. Sotilaallinen kriisinhallinta -2 800 000

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomäärä-
raha 2 v), vähennystä ....................................................................... -2 800 000
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Pääluokka  28

28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 73 285 000

10. Verotus ja tullitoimi 31 600 000

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ......... 27 900 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä ........................ 3 700 000

20. Palvelut valtioyhteisölle 2 934 000

06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä ..................................................................................... 1 964 000

08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittämi-
nen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ................................................... 970 000

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 525 000

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .... 325 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-

ystä ................................................................................................... 200 000

40. Valtion alue- ja paikallishallinto 952 000

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 716 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ........... 236 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) .......... —

70. Valtionhallinnon kehittäminen 205 000

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähen-
nystä ................................................................................................. -450 000

04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietotur-
vallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ............... 2 650 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä ........ -1 995 000

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 23 748 000

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä ................ 2 448 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähen-

nystä ................................................................................................. -19 700 000
32. Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomäärä-

raha 3 v) ........................................................................................... 41 000 000

90. Kuntien tukeminen 8 816 000

20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomäärära-
ha 3 v) .............................................................................................. —

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomäärä-
raha), lisäystä ................................................................................... 8 816 000

92. EU ja kansainväliset järjestöt 4 505 000

95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha), lisäystä ...................... 4 505 000
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Pääluokka  29

29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA 79 175 000

10. Yleissivistävä koulutus 9 600 000

34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin 
(siirtomääräraha 3 v), lisäystä .......................................................... 9 600 000

30. Aikuiskoulutus 10 000 000

21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .... 1 000 000
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin 

(arviomääräraha) .............................................................................. —
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomäärära-

ha), vähennystä ................................................................................ -1 000 000
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan 

vahvistaminen (arviomääräraha), lisäystä ....................................... 10 000 000

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 16 792 000

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 
3 v), lisäystä ..................................................................................... 9 450 000

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä ................................................................................................... 7 342 000

70. Opintotuki 2 233 000

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), lisäystä ....................... 2 096 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha), lisäystä ... 137 000

80. Taide ja kulttuuri 550 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-
säystä ............................................................................................... 250 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) ...................... —
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset 

(siirtomääräraha 2 v), lisäystä .......................................................... 300 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) ..................... —

90. Liikuntatoimi 40 000 000

54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen (kiinteä 
määräraha) ....................................................................................... 40 000 000
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Pääluokka  30

30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA 9 264 000

01. Hallinto -1 560 000

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), vähennystä ............................................................................... -963 000

04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä ..... -597 000

20. Maatalous —

41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) ......................... —
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja 

ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) ......................... —
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) ................................... —

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu —

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) —

40. Kala-, riista- ja porotalous 9 940 000

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v), vähennystä .................................................................... -1 000 000

41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomäärära-
ha 2 v) .............................................................................................. —

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä ..................................................................................... 3 200 000

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistämi-
nen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ................................................... 7 740 000

50. Vesitalous 785 000

20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 25 000
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisä-

ystä ................................................................................................... 760 000

60. Metsätalous 85 000

42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä ............................................................................................. 85 000

63. Metsähallitus 14 000

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 
3 v), lisäystä ..................................................................................... 14 000
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Pääluokka  31

31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA 45 844 000

10. Liikenneverkko 42 454 000

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ............................... 25 954 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä .............. 16 500 000

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 451 000

50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha), lisäystä 151 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 

3 v), lisäystä ..................................................................................... 300 000

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 1 409 000

50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen 
(siirtomääräraha 3 v), lisäystä .......................................................... 1 409 000

50. Tutkimus 1 530 000

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 530 000

Pääluokka  32

32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 242 371 000

01. Hallinto 78 848 000

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) —
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v), vähennystä ............................................................. -1 152 000
87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) ............................................. 80 000 000

20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 164 023 000

02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomäärära-
ha 2 v), lisäystä ................................................................................ 2 283 000

06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 
3 v), vähennystä ............................................................................... -160 000

41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan 
edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ................................... 29 000 000

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomäärä-
raha), vähennystä ............................................................................. -1 700 000

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arvio-
määräraha), lisäystä ......................................................................... 60 000 000



Pääluokka 3322

83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 24 600 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 

3 v), lisäystä ..................................................................................... 50 000 000

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka —

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä ............................................................................................. 2 500 000

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennys-
tä ...................................................................................................... -2 500 000

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka —

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteis-
työ- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) ....... —

60. Energiapolitiikka -500 000

40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä ...................................... -500 000

Pääluokka  33

33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA 116 000

01. Hallinto -154 000

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
vähennystä ....................................................................................... -154 000

02. Valvonta 270 000

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot 
(siirtomääräraha 2 v), lisäystä .......................................................... 270 000

03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta —

63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) ..................................... —

30. Sairausvakuutus —

28. Kansallisen yhteyspisteen ja terveydenhuollon palveluvalikoima-
neuvoston toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) ................................ —

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto —

30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kus-
tannuksiin (siirtomääräraha 3 v) ...................................................... —
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Pääluokka  35

35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 067 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 5 067 000

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisä-
ystä ................................................................................................... 5 067 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen —

60. Siirto valtion asuntorahastoon ......................................................... —

Määrärahojen kokonaismäärä: 

520 223 000
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T U L O A R V I O T

Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

04.  Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut

01. Arvonlisävero
Momentilta vähennetään  165 000 000  eu-

roa.
S e l v i t y s o s a :  Tuloarvion aleneminen

pohjautuu talouskehitystä koskevan ennusteen
heikkenemiseen sekä saatuihin tammi—maa-
liskuun verokertymätietoihin. Arvonlisävero-
kertymän ennustetaan kasvavan noin 2,6 pro-
senttia vuonna 2014, kun arvio oli noin 3,6
prosenttia talousarviossa. Yksityisen kulutuk-

sen arvoa koskevaa kasvuennustetta on alen-
nettu vuoden 2014 osalta talousarviossa olete-
tusta 2,8 prosentista 1,7 prosenttiin.

2014 I lisätalousarvio -165 000 000
2014 talousarvio 17 030 000 000
2013 tilinpäätös 16 433 747 647
2012 tilinpäätös 15 814 472 344

08.  Valmisteverot

01. Tupakkavero
Momentilta vähennetään  68 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tuloarvion aleneminen

aiheutuu verovelvollisten ennakoitua suurem-
masta varautumisesta vuoden 2014 alussa voi-

maan astuneeseen veronkorotukseen, mikä nä-
kyy loppuvuoden 2013 poikkeuksellisen kor-
keana verokertymänä. Tämä vähentää
tupakkaveron tuottoa vuonna 2014.
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2014 I lisätalousarvio -68 000 000
2014 talousarvio 811 000 000
2013 tilinpäätös 847 761 075
2012 tilinpäätös 752 167 771

10.  Muut verot

07. Ajoneuvovero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

41 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu vuoden

2013 alussa voimaan astuneen ajoneuvovero-
korotuksen jälkeisten veropohjaa koskevien
ajoittumisarvioiden tarkentumisesta.

2014 I lisätalousarvio 41 000 000
2014 talousarvio 832 000 000
2013 tilinpäätös 866 179 995
2012 tilinpäätös 758 551 840

19.  Muut veronluonteiset tulot

04. Eräät viestinnän maksut
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

1 600 000  euroa. 
S e l v i t y s o s a :  Vuonna 2013 toteutetun

800 megahertsin taajuusalueen taajuushuuto-
kaupasta tuloutuu yhteensä n. 108 milj. euroa
vuosina 2013—2017. Alkuperäinen tuloarvio
oli 100 milj. euroa. Huutokauppatulot tuloute-
taan viitenä peräkkäisenä vuonna. 

2014 I lisätalousarvio 1 600 000
2014 talousarvio 26 822 000
2013 tilinpäätös 28 378 733
2012 tilinpäätös 6 233 610

10. Energiaviraston valvontamaksu ja Perä-
meren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoi-
mamaksu

S e l v i t y s o s a :   Perämeren tuulivoima-
alueelta perittävä tuulivoimamaksu perustuu
lakiin tuulivoiman kompensaatioalueista (490/
2013).

Momentin nimike on muutettu.
Momentille ei edellä olevan johdosta arvioi-

da kertyvän lisäystä.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 3 031 000
2013 tilinpäätös 2 840 055
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Osasto 12
SEKALAISET TULOT

31.  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

10. Liikenneviraston tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

23 159 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tuloarviossa on otettu

huomioon lisäyksenä EU:n suoran rakentamis-
tuen tuloutuksia investointimomentilta makse-
tuista kustannuksista Kehärata-hankkeen vuo-
den 2012 tukipäätöksen valtionosuuden loppu-
suoritus 1 871 000 euroa, Seinäjoki—Oulu
-ratahankkeen vuoden 2010 tukipäätöksen lop-
pusuoritus 1 661 000 euroa, Luumäki-Imat-
ra—Venäjän raja -rataosuuden suunnittelu
-hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennak-
kosuoritus 287 000 euroa, Seinäjoki—Oulu
-ratahankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen en-
nakkosuoritus 6 409 000 euroa, Kehärata-
hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennak-
kosuorituksen valtionosuus 9 292 000 euroa ja
E18 Haminan ja Vaalimaan välisen E18-tie-
osuuden suunnittelu -hankkeen vuoden 2012
tukipäätöksen ennakkosuoritus 1 200 000 eu-
roa. Tuloutettua 20 720 000 euroa vastaavasta
määrärahasta lisäystä on merkitty 5 420 000
euroa momentille 31.10.20 ja 15 300 000 eu-
roa momentille 31.10.77.

Lisäksi tuloarviossa on otettu huomioon lisä-
yksenä EU:n suoran rakentamistuen tuloutus
hankkeen Talvimerenkulku merten moottori-
teillä (WINMOS) vuoden 2012 tukipäätöksen
ennakkosuoritus 2 439 000 euroa.

2014 I lisätalousarvio 23 159 000
2014 talousarvio 17 716 000
2013 tilinpäätös 28 945 198
2012 tilinpäätös 64 145 863

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
33 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Tulot ovat Liikenneviras-
tolle alustuen takaisinperinnästä kertyviä tulo-
ja.

2014 I lisätalousarvio 33 000
2014 talousarvio 50 000
2013 tilinpäätös 51 058
2012 tilinpäätös 46 198
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39.  Muut sekalaiset tulot

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista mak-
suseuraamuksista

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
44 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu biopolt-
toaineen jakeluvelvoitteen seuraamusmaksus-
ta, jonka tulli on määrännyt maksettavaksi.

2014 I lisätalousarvio 44 000 000
2014 talousarvio 103 000 000
2013 tilinpäätös 92 851 678
2012 tilinpäätös 92 534 121

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

77 027 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  

2014 I lisätalousarvio 77 027 000
2014 talousarvio 50 000 000
2013 tilinpäätös 98 204 236
2012 tilinpäätös 517 234 763

10. Muut sekalaiset tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

210 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Viitaten momentin

30.40.62 perusteluihin koskien kalastuksen
valvonnan, kalastus- ja vesiviljelytuotteiden
jäljitettävyyden ja Euroopan meri- ja kalatalo-
usrahaston toimintaohjelman tiedonkeruun ra-
hoittamista momentille kertyy lisää tuloja mo-
menteilta 30.01.01 ja 30.40.01 momentille
30.40.62 siirrettävien määrärahojen arvonlisä-
vero-osuuksien verran. 

2014 I lisätalousarvio 210 000
2014 talousarvio 2 500 000
2013 tilinpäätös 5 123 907
2012 tilinpäätös 5 568 525

Määrärahojen peruutusten erittely (euroa)

Momentti 25.10.05 1 764 000
Momentti 26.20.70 3 750 000
Momentti 27.10.01 293 000
Momentti 28.10.01 23 866 000
Momentti 28.20.06 1 964 000
Momentti 28.80.32 41 000 000
Momentti 28.90.20 4 390 000
Yhteensä 77 027 000
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Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON 

TULOUTUKSET

03.  Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot

01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja
osakkeiden nettomyyntitulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
510 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu valtio-
neuvoston 3.4.2014 päättämän julkisen talou-
den suunnitelman mukaisesta lisätuloutusta-
voitteesta. Lisäyksestä 50 milj. euroa kertyy

osinkotuloina ja 460 milj. euroa nettotuloina
osakemyynneistä.

2014 I lisätalousarvio 510 000 000
2014 talousarvio 1 475 200 000
2013 tilinpäätös 1 415 684 460
2012 tilinpäätös 1 383 115 096

04.  Osuus valtion rahalaitosten voitosta

01. Osuus Suomen Pankin voitosta
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

30 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Pankkivaltuusto on päät-

tänyt, että pankki tulouttaa valtiolle 180 milj.
euroa vuoden 2013 tuloksen perusteella. Nyt
tuloutettava osuus on noin 75 % koko voitosta.

2014 I lisätalousarvio 30 000 000
2014 talousarvio 150 000 000
2013 tilinpäätös 227 000 000
2012 tilinpäätös 185 000 000

05.  Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

50 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu valtio-

neuvoston 3.4.2014 päättämän julkisen talou-
den suunnitelman mukaisesta liikelaitoksia

koskevasta lisätuloutustavoitteesta. Senaatti-
kiinteistöjen lisätuloutus on 40 milj. euroa ja
Metsähallituksen 10 milj. euroa. Tuloutuksen
kasvu katetaan sitä vastaavalla kiinteän omai-
suuden myynnillä.
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2014 I lisätalousarvio 50 000 000
2014 talousarvio 220 000 000
2013 tilinpäätös 240 000 000
2012 tilinpäätös 240 000 000
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Osasto 15
LAINAT

03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentilta vähennetään  23 806 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Nimellisarvoiseen netto-

lainanottoon merkitään vähennystä 23 806 000
euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton
määrä on 7 155 280 000 euroa vuonna 2014.
Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulo-
jen määrä on 7 105 280 000 euroa vuonna
2014. 2014 I lisätalousarvio -23 806 000

2014 talousarvio 7 129 086 000
2013 tilinpäätös 6 419 515 623
2012 tilinpäätös 4 703 307 934

Tulot ja menot (milj. euroa)

Tulot
Nimellisarvoinen nettolainanotto 7 155
Menot
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 7 105
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M Ä Ä R Ä R A H A T

Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01.  Hallinto

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  1 440 000
euroa.

Lisämäärärahasta saa käyttää 1 000 000 eu-
roa Team Finland -toimintaan ja 440 000 euroa
Säätytalolle rakennettavaan hallituksen koko-
ushuoneeseen.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
1 000 000 euroa aiheutuu määräaikaisesta lisä-
yksestä, jolla korvataan Team Finlandin yhtei-
set, koordinaatioon ja verkoston ohjaukseen
liittyvät toimintamenot, jotka ovat pohjautu-
neet kertaluonteisiin resurssien siirtoihin val-
tioneuvoston kanslialle. Henkilöstön ja toimin-
nan volyymi pysyy valtioneuvoston kansliassa

nykyisellä tasollaan, eikä sitä ole tarkoitus kas-
vattaa. 

Lisämäärärahalla on tarkoitus kattaa Team
Finland -verkoston toimintaa ja osaamisen ke-
hittämistä tukevia tapahtumia, maakuvatyöhön
liittyvien välineiden ja työkalujen kehittämistä
sekä maakuvatyön kärkihankkeiden rahoitusta
vuosistrategiassa asetettujen painopisteiden
mukaisesti.

Lisäksi lisämäärärahan tarpeesta 440 000 eu-
roa aiheutuu Säätytalolle rakennettavan halli-
tuksen kokoushuoneen kustannuksista.

2014 I lisätalousarvio 1 440 000
2014 talousarvio 32 163 000
2013 tilinpäätös 32 160 000
2012 tilinpäätös 32 122 000
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10.  Omistajaohjaus

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä

20 000 000  euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että määrärahaa saa käyttää myös oman pää-
oman korottamiseen Governia Oy:ssä siten,
että se sijoittaa saamansa varat tytäryhtiöönsä
Corenet Oy:öön tai perustettavaan tytäryhti-
öön Itämeren merikaapelihankkeen rahoitta-
miseksi.

Lisäksi valtio saa luopua omistuksestaan Al-
tia Oyj:ssä.

S e l v i t y s o s a :  Tavoitteena on rakentaa
korkealuokkainen, kyberturvallinen ja nopea
yhteys eurooppalaisiin ja globaaleihin verk-
koihin Suomesta Saksaan kulkevan merenalai-
sen valokuitukaapelin avulla. Kaapelilla var-
mistetaan kansainvälisiä tietoliikenneyhteyk-
siä idän ja lännen (pohjoinen-etelä) välillä ja
tuetaan suomalaisen digitaalisen talouden kas-
vua. Suomi tavoittelee asemaa uutena merkit-
tävänä kansainvälisen ICT-liiketoiminnan kes-
kittymänä. Tähän tarvitaan entistä parempaa
infrastruktuuria eli kapasiteetiltaan riittäviä,
pieniviiveisiä ja kyberturvallisia sekä toimin-
tavarmoja tietoliikenneverkkoja. ICT-teknolo-
gian kehityksen ja digitaalisten palveluiden
täysimääräinen hyödyntäminen kasvun luomi-
seksi edellyttää, että tietoliikenneyhteydet
Suomesta ulkomaille parannetaan nykyisestä.
Uusi tieto-liikennekaapeli nostaisi Suomen ul-
komaanyhteyksien varmistuksen ja tietoturval-
lisuuden uudelle tasolle ja loisi edellytykset
datakeskusinvestoinneille ja tietointensiivisen
teollisuuden sijoittumiselle maahamme. Koko-
naisuudessaan hanke on yli 100 milj. euron
hanke. Valtion pääomasijoitus on enintään 20
milj. euroa. Tarkoituksena on, että valtio sijoit-
taa enintään 20 milj. euroa edellyttäen, että vä-
hintään 49 % osakepääoman korotuksesta Co-
renet Oy:öön tai perustettavaan tytäryhtiöön
saadaan yksityisiltä toimijoilta.

Altia Oyj on valtion sataprosenttisesti omis-
tama yhtiö, jossa eduskunnan vuonna 2001 an-
taman suostumuksen mukaan valtion omistus

voi alentua 50,1 prosenttiin. Yhtiöllä ei ole
enää strategista merkitystä valtiolle. Altia Oyj
valmistaa ja myy alkoholijuomia Pohjoismais-
sa ja Baltiassa. Lisäksi yhtiö valmistaa teolli-
suusetanolia, entsyymejä ja rehuraaka-aineita.
Yhtiö on viime vuosina laajentunut sekä orgaa-
nisesti että yritysostoin ja toimii tällä hetkellä
kansainvälisessä kilpailussa. Altia Oyj:n kehi-
tys- ja kasvuedellytysten turvaamiseksi vastai-
suudessa, on syytä varautua mahdollisiin omis-
tusjärjestelyihin, jotka edelleen vahvistaisivat
yhtiön kilpailuasemaa. Altia Oyj voi edelleen
jatkaa kasvuaan ja kehittymistään orgaanisesti
ja yritysostojen kautta, mutta tämä vaatisi yhti-
ön lisäpääomittamista omistajan toimesta. Ei
ole tarkoituksenmukaista, että yhtiön kasvu to-
teutettaisiin valtion talousarvioon otettavalla
määrärahalla, vaan tarvittavan lisäpääoman
yhtiö voisi hankkia esimerkiksi osakemarkki-
noilta ja samalla listautua arvopaperipörssiin.
Lähimpien vuosien aikana yhtiö voisi nykynä-
kymin olla listautumiskelpoinen. Omistusjär-
jestelyissä sekä osakemyynneissä ja -anneissa
mielenkiinto yhtiötä ja sen osaketta kohtaan on
todennäköisesti suurempi nykytilanteeseen
verrattuna, jos valtion omistusta on mahdollis-
ta alentaa alle 50 prosentin tai luopua siitä ko-
konaan. Valtion yhtiöomistuksesta ja omistaja-
ohjauksesta annetun lain (1368/2007) 3 §:n 1
momentin mukaan vaaditaan eduskunnan
suostumus, jos valtio lakkaa olemasta ainoa
omistaja tai luopuu enemmistöstään yhtiössä.
Yhtiön mahdollisista omistusjärjestelyistä hal-
litus päättää erikseen. Eri vaihtoehtoja arvioi-
taessa painotetaan erityisesti kotimaista työlli-
syyttä ja Altian suomalaisen tuotannon turvaa-
mista. Mahdollisia uusia omistusjärjestelyjä
harkittaessa kiinnitetään erityistä huomiota
henkilöstön työllisyysasemaan sekä muuten-
kin hyvään henkilöstöpolitiikkaan.

2014 I lisätalousarvio 20 000 000
2014 talousarvio 2 700 000
2013 tilinpäätös 117 700 000
2012 tilinpäätös 2 700 000
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Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Ulkoasiainhallinto

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  154 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu siirrosta
momentilta 33.01.01 Suomen Geneven pysy-

vän edustuston terveysalan erityisasiantuntijan
palkkaus- ja muihin menoihin 1.8.2014 alkaen.

2014 I lisätalousarvio 154 000
2014 talousarvio 202 407 000
2013 tilinpäätös 200 551 000
2012 tilinpäätös 204 459 000

10.  Kriisinhallinta

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen
ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  2 800 000
euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muu-
tetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttö-
suunnitelma Lisätalousarvio

Muutettu
käyttö-

suunnitelma

01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 1 635 000 +157 000 1 792 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-

operaatio) 520 000 - 520 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-

operaatio) 2 392 000 -191 000 2 201 000
05. Yhteiset menot 5 498 000 +150 000 5 648 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon 

menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 998 000 - 998 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 12 334 000 +1 092 000 13 426 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin 

ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallin-
taoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 4 227 000 -3 231 000 996 000

10. Atalanta-operaation menot 711 000 - 711 000
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S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu siirrosta
momentilta 27.30.20 käyttösuunnitelmakohti-
en 08. ja 14. tarkentuneisiin palkkauskustan-
nuksiin.

Käyttösuunnitelmakohtaan 01. lisätään
157 000 euroa tarkentuneisiin koulutusjakson
kustannuksiin, käyttösuunnitelmakohtaan 05.
150 000 euroa tarkentuneisiin rotaatiokoulu-
tuksen kustannuksiin, käyttösuunnitelmakoh-
taan 08. 1 092 000 euroa tarkentuneisiin palk-
kauskustannuksiin (perehdyttämisjakson kus-
tannukset) ja käyttösuunnitelmakohtaan 14.
1 979 000 euroa tarkentuneisiin palkkauskus-
tannuksiin (perehdyttämisjakson kustannuk-
set).

Käyttösuunnitelmaan lisätään kohdat 17.
Suomalainen osasto Välimerellä ja 18. Keski-
Afrikan Tasavallan kriisinhallintaoperaation
menot. Käyttösuunnitelmakohtaan 17. ehdote-
taan 1 573 000 euroa, jolla katetaan Syyrian
kemiallisten aseiden merikuljetuksia suojaa-
man asetetun osaston palkkauskustannukset.
Suunnitteluperusteena on käytetty kahdeksan

sotilaan (SOV) noin kuuden kuukauden mit-
taista operaatiota sekä 20 sotilaan (MERIV os)
noin kuuden kuukauden mittaista joukkoa.
Käyttösuunnitelmakohtaan 18. ehdotetaan
1 791 000 euroa operaation palkkauskustan-
nuksiin. Suunnitteluperusteena on käytetty 25
sotilaan vahvuista noin kuuden kuukauden
mittaista operaatiota.

Käyttösuunnitelmakohdasta 04. vähennetään
191 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdasta 11.
150 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdasta
16. 370 000 euroa tarkentuneiden palkkaus-
kustannusten johdosta. Käyttösuunnitelma-
kohdasta 09. vähennetään 3 231 000 euroa kat-
tamaan muiden käyttösuunnitelmakohtien lisä-
tarpeet.

2014 I lisätalousarvio 2 800 000
2014 talousarvio 56 302 000
2013 tilinpäätös 43 502 995
2012 tilinpäätös 36 699 363

11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 887 000 -150 000 737 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 311 000 +1 979 000 27 290 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 038 000 - 1 038 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 751 000 -370 000 381 000
17. Suomalainen osasto Välimerellä - +1 573 000 1 573 000
18. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation 

menot (EUFOR RCA) - +1 791 000 1 791 000
Yhteensä 56 302 000 +2 800 000 59 102 000

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttö-
suunnitelma Lisätalousarvio

Muutettu
käyttö-

suunnitelma
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30.  Kansainvälinen kehitysyhteistyö

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään  48 946 000  euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaan
muutetaan seuraavasti:

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
47 946 000 euroa aiheutuu päästöoikeuksien
huutokaupasta ajalla 22.8.2013—21.3.2014
kertyneistä tuloista. Vuoden 2013 kehyspää-
töksen mukaisesti päästöoikeuksien huutokau-
pasta saatuja tuloja ohjataan ilmastorahoituk-
seen ja kehitysyhteistyöhön. Kertyneistä pääs-
töhuutokauppatuloista kohdennetaan tässä
lisätalousarvioesityksessä 41 946 000 euroa
käyttösuunnitelmakohtaan 1., 3 000 000 euroa
käyttösuunnitelmakohtaan 2. ja 3 000 000 eu-
roa käyttösuunnitelmakohtaan 4.

Lisämäärärahan tarpeesta 1 000 000 euroa
aiheutuu ministeriön ja Itävallan kehitysyh-
teistyöviraston (ADA) yhteistoimintahank-
keen menojen maksamisesta ja ne kohdistetaan
käyttösuunnitelmakohtaan 2. Itävallan kehi-

tysyhteistyövirastolta on saatu vastaavat tulot
loppuvuonna 2013 ja ne on tuolloin tuloutettu
momentille 12.24.99.

Käyttösuunnitelmakohtaan 2. lisätään
800 000 euroa Maailmanpankin hallinnoiman
Pakistanin raja-aluerahaston tukemiseen ja
käyttösuunnitelmakohtaan 4. 1 000 000 euroa
Humanitaaristen järjestöjen vammaistyön vah-
vistamiseen. Lisäyksestä 1 400 000 euroa ka-
tetaan käyttösuunnitelmakohdasta 3. ja
400 000 euroa käyttösuunnitelmakohdasta 6.

2014 I lisätalousarvio 48 946 000
2014 talousarvio 891 844 000
2013 tilinpäätös 940 392 000
2012 tilinpäätös 893 520 000

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttö-
suunnitelma Lisätalousarvio

Muutettu
käyttö-

suunnitelma

1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 305 392 000 +41 946 000 347 338 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1) 255 760 000 +4 800 000 260 560 000
3. Euroopan kehitysrahasto 48 659 000 -1 400 000 47 259 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 56 450 000 +4 000 000 60 450 000
5. Humanitaarinen apu 82 707 000 - 82 707 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä 

kehityspoliittinen tiedotus 8 176 000 -400 000 7 776 000
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 2 600 000 - 2 600 000
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitys-

yhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteis-
työtiedotukselle 114 000 000 - 114 000 000

9. Korkotuki-instrumentti 18 100 000 - 18 100 000
Yhteensä 891 844 000 +48 946 000 940 790 000

1) Sisältää ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoimintahankkeen menoja 460 000 euroa, ministeriön ja Britannian 
kehityspoliittisen osaston (DFID) yhteistoimintahankkeen menoja 11 500 000 euroa ja ministeriön ja Itävallan kehitys-
yhteistyöviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen menoja 1 500 000 euroa.



24.9036

90.  Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen
yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös enintään
kymmentä henkilötyövuotta vastaavan henki-
löstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin
tehtäviin hankkeiden toteutusta varten. Vuo-
den 2013 talousarvion perusteluja täydenne-
tään vastaavasti. 

S e l v i t y s o s a :  Itämeren, Barentsin ja
arktisen alueen yhteistyössä (IBA) painottuu
kansallinen intressi. IBA-hankkeissa on tärke-
ää pystyä hyödyntämään Suomen valtionhal-

linnossa olevaa erityisasiantuntemusta ja näin
saamaan Suomelle näkyvyyttä ja edistämään
poliittisesti tärkeitä kansallisia päämääriä. Mi-
nisteriöillä ja virastoilla on keskeinen rooli alu-
eellisen yhteistyön käytännön toteutuksessa ja
hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeen-
panossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 3 200 000
2013 tilinpäätös 3 200 000
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Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Ministeriö ja hallinto

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  34 000  eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu siirrosta
momentilta 25.10.03 yhden virkamiehen siir-
tämisestä virkoineen ja palkkausmäärärahoi-
neen Kouvolan hallinto-oikeudesta oikeusmi-
nisteriöön 1.4.2014 lukien.

2014 I lisätalousarvio 34 000
2014 talousarvio 27 592 000
2013 tilinpäätös 26 842 000
2012 tilinpäätös 26 582 000

20. Erityismenot (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään kohdan

3) osalta siten, että määrärahaa saa käyttää vi-
ranomaistoiminnasta lakien ja asetusten nojal-
la aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen ja ala-
ikäiselle asianosaiselle esitutkintaa varten
edunvalvojan määräämisestä aiheutuneiden

kulujen sekä edunvalvojan palkkioiden ja ku-
lujen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Esitutkintalain (805/
2011) 4 luvun 8 §:n perusteella alle 18-vuoti-
aalle asianosaiselle esitutkintaa varten edun-
valvojan määräämisestä aiheutuneet kustan-
nukset sekä edunvalvojan palkkio ja kustan-
nukset maksetaan valtion varoista.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 10 865 000
2013 tilinpäätös 10 293 782
2012 tilinpäätös 9 085 966

50. Avustukset (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä  24 000  eu-

roa.
Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muu-

tetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)
Alkuperäinen

käyttö-
suunnitelma Lisätalousarvio

Muutettu
käyttö-

suunnitelma

Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon 
ylläpitämiseen (enintään) 3 317 +24 3 341
Muut avustukset (enintään) 901 - 901
Yhteensä 4 218 +24 4 242
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S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
18 000 euroa aiheutuu Saamelaiskulttuurikes-
kuksen vuokran indeksikorotuksesta ja 6 000
euroa saamelaiskäräjien henkilöstön palkkaus-
ten tarkistuksista.

2014 I lisätalousarvio 24 000
2014 talousarvio 4 218 000
2013 tilinpäätös 4 068 795
2012 tilinpäätös 3 775 534

51. Eräät valtion maksamat korvaukset (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  100 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää myös eräille
jatkosodan jälkeen internoiduille siviilihenki-
löille maksettaviin korvauksiin sekä korvaus-

mahdollisuudesta tiedottamisesta aiheutuvien
menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Hallitus antaa eduskun-
nalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityk-
sen laiksi valtion korvauksesta eräille internoi-
duille siviilihenkilöille.

Lain perusteella voitaisiin myöntää korvaus
eräille jatkosodan jälkeen välirauhansopimuk-
sen perusteella internoiduille siviilihenkilöille.
Korvaus maksettaisiin kertakorvauksena. Kor-
vauksista arvioidaan aiheutuvan enintään
300 000 euron kustannukset vuosina 2014—
2016, josta arviolta 80 000 euroa kohdistuisi
vuodelle 2014. Lisäksi vuonna 2014 kustan-
nuksia aiheutuisi arviolta 20 000 euroa korva-
usmahdollisuudesta tiedottamisesta. 

2014 I lisätalousarvio 100 000
2014 talousarvio 18 000 000
2013 tilinpäätös 16 762 920
2012 tilinpäätös 17 453 724

10.  Tuomioistuimet ja oikeusapu

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  34 000  euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että määrärahaa saa käyttää myös siirto-
menojen maksamiseen asianajajayhdistykselle
luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista an-
netun lain (715/2011) 24 §:n 2 momentin mu-
kaisesti.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa mo-
mentille 25.01.01.

Oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 24 §
2 momentin perusteella oikeudenkäyntiavusta-
jalautakunta suorittaa vuosittain asianajajayh-
distykselle 2/3 maksetuista valvontamaksuista,
millä summalla katetaan valvontalautakunnan
ja valvontayksikön toiminnasta aiheutuvia
kustannuksia. Koska kyse on siirtomenoista,
niiden maksaminen kulutusmenomomentilta
edellyttää tämän toteamista momentin peruste-
luissa.

2014 I lisätalousarvio -34 000
2014 talousarvio 259 182 000
2013 tilinpäätös 254 587 000
2012 tilinpäätös 245 587 000

05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  2 000 000  euroa.
Lisäksi vuoden 2013 talousarviossa myön-

netystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta pe-
ruutetaan 1 764 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys johtuu momen-
tin bruttotulojen arvioidusta kasvusta. 

Siirtomäärärahasta peruutetaan se määrä,
jota ei välttämättä tarvita lakisääteisten tehtä-
vien asianmukaiseen hoitamiseen. Määrärahan
peruuttaminen on otettu huomioon momentin
12.39.04 tuloarviossa.
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2014 I lisätalousarvio -2 000 000
2014 talousarvio 12 411 000
2013 tilinpäätös 9 567 543
2012 tilinpäätös 13 461 000

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat
korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  70 000  eu-
roa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään
1 450 000 euroa konkurssilain (120/2004) mu-

kaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien
palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvi-
en muiden konkurssimenettelyn menojen mak-
samiseen.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu Kromipinta Oy:n julkisselvityksestä
sekä muiden julkisselvitysmenojen kasvusta.

2014 I lisätalousarvio 70 000
2014 talousarvio 45 150 000
2013 tilinpäätös 57 817 023
2012 tilinpäätös 47 028 656
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Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

S e l v i t y s o s a :  Pääluokan nimike on muutettu.

10.  Poliisitoimi

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  2 387 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa
on otettu huomioon lisäyksenä 2 500 000 eu-
roa telekuuntelujärjestelmän uudistamisen lop-
puunsaattamiseksi sekä vähennyksenä 96 000
euroa siirtona momentille 29.70.55 ja 17 000
euroa siirtona momentille 29.70.57 osana
opintotukilain uudistusta. 

2014 I lisätalousarvio 2 387 000
2014 talousarvio 729 035 000
2013 tilinpäätös 724 613 000
2012 tilinpäätös 726 367 000

21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että momentilta voidaan maksaa myös käyttö-
omaisuuteen kuuluviin hankintoihin liittyviä
menoja.

S e l v i t y s o s a :  Momentti on kulutusme-
nomomentti, jolta ei vakiosisällön mukaan voi
maksaa kuin arvoltaan vähäisten tai taloudelli-
selta pitoajaltaan lyhytikäisten koneiden, lait-
teiden ja kaluston hankintamenot. Näin ollen
momentin nykyinen käyttömahdollisuus ei
vastaa tarkoitukseltaan 8.11.2012 laadittua si-
säministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön,
puolustusministeriön ja valtiovarainministeri-
ön välistä yhteistyöpöytäkirjaa tuottavuutta li-
säävästä hankkeesta.

KEJO-hankkeen täysimääräiseksi toteutta-
miseksi täytyy momentin perusteluihin lisätä
mahdollisuus käyttää määrärahaa myös inves-
tointeihin, kuten yhteistyöpöytäkirjassa on tar-
koitettu.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 7 000 000
2013 tilinpäätös 1 000 000
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20.  Rajavartiolaitos

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  750 000
euroa. 

Vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarvios-
sa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärä-
rahasta peruutetaan 750 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä
kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruute-
taan 3 000 000 euroa.

Valtuus
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan teke-
mään sopimuksia ulkovartiolaivan varustami-
seen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin
muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin enin-
tään 3 000 000 eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu aiemmin budjetoidun määrärahan osit-
taisesta uudelleenbudjetoinnista. 

Rajavartiolaitokselle myönnettiin vuoden
2010 neljännessä lisätalousarviossa 3 000 000
euron määräraha Dornier DO 228 -lentokonei-
den valvontatekniikan uudistamishankkeen
toisen vaiheen toteuttamiseen. Siirtomäärära-
hasta käyttämättä oleva osa 2 421 000 euroa
peruutettiin ja uudelleenbudjetoitiin vuoden
2012 kolmannessa lisätalousarviossa. Rajavar-
tiolaitoksesta riippumattomista syistä tilausta
ei ole kuitenkaan kyetty toimittamaan sovitus-
sa ajassa ja hanke on viivästymässä osittain
vuodelle 2015, jolloin määräraha ei olisi enää
käytettävissä. Käyttämättä jäävä osa 750 000
euroa ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomi-
oon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa
myönnettiin Rajavartiolaitokselle tilausvaltuus
yhden ulkovartiolaivan hankintaan sekä
3 000 000 euroa laivan suunnitteluun ja han-
kinnan valmisteluun. Tilausvaltuus uusittiin
vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarviossa
sekä vuoden 2011 talousarviossa sekä korotet-
tiin vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarvi-
ossa. Hankinta ajoittuu vuosille 2009—2014 ja
sen kokonaiskustannusarvio on 97 000 000 eu-
roa. Laivan myöhästyneen toimituksen vuoksi
rakentajatelakka maksaa sopimuksen mukai-
sesti 3 000 000 euroa viivästyssakkoa. Raja-
vartiolaitos on pidättänyt tämän summan sovi-
tusta tilaushinnasta. Määrärahan peruuttami-
nen on otettu huomioon momentin 12.39.04
tuloarviossa.

Laivatilauksen solmimisen yhteydessä toi-
mituksesta jouduttiin karsimaan kustannus-
syistä muun muassa alukseen valvontakykyyn,
vedenalaiseen toimintakykyyn ja omasuojaan
liittyviä ominaisuuksia, jotka oli tarkoitus
hankkia myöhemmin. Valtuus on tarkoitus
käyttää ulkovartiolaiva Turvan varustamiseen
liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin
toiminnallisiin muutostarpeisiin, joita ilmenee
aluksen käyttöönoton jälkeen. Tämän johdosta
on tarkoitus myöhemmin ehdottaa budjetoita-
vaksi 3 milj. euron määräraha.

2014 I lisätalousarvio 750 000
2014 talousarvio —
2013 tilinpäätös 96 500 000
2012 tilinpäätös 44 421 000
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30.  Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että momentille voidaan nettobudjetoida siirto-
talouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutki-
mus- ja kehittämistoimintaan saadut erityis-
avustukset.

S e l v i t y s o s a :  Momentin perustelujen
mukaan momentille ei voi budjetoida siirtota-
louden tuottoja ellei määrärahan perusteluissa
ole toisin määrätty.

Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan
Palosuojelurahasto voi myöntää yleisavustusta
ja erityisavustuksia pelastusalan järjestöille ja
muille vastaaville yhteisöille sekä erityisavus-
tuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopi-
muspalokunnille. Palosuojelurahastosta voi-
daan myöntää myös muille erityisavustuksia
oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tie-
tojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden han-
kintaan, kokeilu- ja käynnistämis-, tutkimus-
ja kehittämistoimintaan, valmistukseen ja ne-
vontaan sekä standardisointiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 16 362 000
2013 tilinpäätös 13 659 000
2012 tilinpäätös 14 127 000

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  687 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa
on otettu huomioon lisäyksenä 843 000 euroa
Hätäkeskuslaitoksen Tampereella sijaitsevan,
hätäkeskusuudistuksen vuoksi vapautuneen
toimitilan vuokrasopimuksen ennenaikaisesta
päättämisestä aiheutuviin kertakustannuksiin
ja vähennyksenä 156 000 euroa vuokrameno-
jen säästöstä johtuen.

2014 I lisätalousarvio 687 000
2014 talousarvio 65 326 000
2013 tilinpäätös 68 857 000
2012 tilinpäätös 59 483 000

43. Turvallisuusviranomaisten viestintäver-
kot (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että
määrärahaa saa käyttää viranomaisradiover-
kon hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen
Suomen Virveverkko Oy:lle.

S e l v i t y s o s a :  Suomen Virveverkko Oy
yhtiöitettiin Suomen Erillisverkot Oy:n tytär-
yhtiöksi 1.10.2013. Suomen Virveverkot
Oy:lle siirtyi VIRVE-operaattoriliiketoimin-
nan vastuut, asiakas- ja alihankintasuhteet sekä
sopimukset.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 8 100 000
2013 tilinpäätös 8 100 000
2012 tilinpäätös 8 100 000
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.  Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  293 000
euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä
kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
293 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisäys johtuu toiminta-
menomäärärahan uudelleenbudjetoinnista il-
mavoimien korvaaviin varaosahankintoihin.
Lisäystä vastaava euromäärä vuosien 2011 ja
2012 toimintamenojen tilausvaltuuksien vuo-
den 2013 siirtomäärärahasta peruutetaan, kos-
ka Millog Oy ei pysty toimittamaan tilattuja
varaosia.

Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PV-
LOG) -tilausvaltuuden menoajoitusta on tar-
peen muuttaa aiemmin vuoden 2013 ensim-
mäisen lisätalousarvion yhteydessä esitettyyn
verrattuna. Vuosien 2015 ja 2016 maksu-
osuuksiin kohdistuvilla menoajoitusmuutok-
silla mahdollistetaan raskaiden ajoneuvojen
sekä traktoreiden ja niiden peräkärryjen toimi-
tus- ja maksuaikataulumuutokset. 

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomi-
oon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

2014 I lisätalousarvio 293 000
2014 talousarvio 1 857 426 000
2013 tilinpäätös 1 784 193 000
2012 tilinpäätös 1 740 494 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirto-
määräraha 3 v)

Momentilta vähennetään  7 750 000  euroa.
Muihin puolustusmateriaalihankintoihin

kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen
tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssi-
muutoksista aiheutuvien menojen maksami-
seen määrärahaa saa käyttää enintään
19 404 000 euroa.

Valtuudet
Puolustusvoimien materiaalinen kehittämi-

nen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden
enimmäismäärää vähennetään 37 850 000 eu-
rolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa ai-
heutua valtiolle menoja vuosina 2012—2017
enintään 280 826 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Valuuttakurssimuutokset
vaikuttavat valtuuksien käytöstä aiheutuvaan
menotarpeeseen, koska monet hankinnat toteu-
tetaan muussa valuutassa kuin eurossa. Kun
valtuus on myönnettäessä sidottu tietyn päi-
vän, esim. talousarvion voimaantulopäivän,
valuuttakurssitasoon, sen käyttö voi vaatia
budjetoitua enemmän tai vähemmän määrära-
hoja riippuen valuuttakurssikehityksestä. Jat-
kossa on tarkoitus siirtyä järjestelmään, jossa
vuosittain kevään lisätalousarvioesityksen yh-
teydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten
nettomääräinen vaikutus edellisen vuoden
määrärahatarpeeseen. Vaikutusta vastaava tar-
kistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao.
momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vä-
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hennyksenä. Puolustushallinto ylläpitää kurs-
sivaihteluiden vaikutuksia menotarpeisiin kos-
kevaa jatkuvaa seurantaa, joka raportoidaan
yksilöidysti vuosittain käytettäväksi lisätalous-
arvioesityksen valmistelussa. Tähän järjestel-
mään perustuen ehdotetaan valuuttakurssi-
muutoksiin liittyvänä lisäyksenä 5 058 000 eu-
roa. 

Määrärahan muutoksessa on lisäksi otettu
huomioon vähennyksenä 13 409 000 euroa
PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismää-
rän pienentämiseen liittyen ja lisäyksenä
601 000 euroa vuoden 2013 toteutuneen indek-
sikehityksen mukaisena kustannustasotarkis-
tuksena.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäis-
määrän vähentäminen 37 850 000 eurolla ai-
heutuu siitä, että ATACMS-tykistöohjushan-
kintaa ei toteuteta liian kalliina. Hankinnan
keskeyttämiseen liittyen PVKEH 2012 -tilaus-
valtuudesta peruutetaan vuoden 2013 määrära-

haa 19 000 000 euroa. Maavoimien pitkän
kantaman vaikuttamisen operatiivinen tarve on
edelleen olemassa ja nyt vähennetyt määrära-
hat budjetoidaan myöhemmin. 

Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine
taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteu-
tetaan puolustusministeriön hallinnonalalle
vahvistettujen kehysten puitteissa.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta ar-
vioidaan käytettävän 390 030 000 euroa aikai-
semmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheu-
tuvien menojen maksamiseen, 47 600 000 eu-
roa vuonna 2014 myönnettystä
tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksa-
miseen, 5 573 000 euroa tilausvaltuuksiin liit-
tyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista
aiheutuvien menojen maksamiseen sekä
19 404 000 euroa muihin puolustusmateriaali-
hankintoihin.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta
valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot
(1 000 euroa)

2014 2015 2016 2017 2018—

Yhteensä
vuodesta

2014
lähtien

Vanhat tilausvaltuudet
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) 
-tilausvaltuus 9 302 9 214 9 800 9 800 19 100 57 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumis-
järjestelmien kehittäminen (HTH) 
-tilausvaltuus 1 560 580 2 140
Valmiusyhtymien varustamisen 
täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 2 190 2 190
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 14 496 15 128 24 107 53 731
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 8 827 8 827
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen 
suorituskyvyn tehostaminen 
(PKILPU 2008) -tilausvaltuus 1 200 1 200
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 121 952 48 710 22 042 15 000 207 704
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 15 050 4 280 19 330
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 2 860 2 860
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2014 I lisätalousarvio -7 750 000
2014 talousarvio 470 357 000
2013 tilinpäätös 656 871 000
2012 tilinpäätös 641 996 025

30.  Sotilaallinen kriisinhallinta

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja
hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  2 800 000  euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muu-
tetaan seuraavasti:

Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 79 300 43 000 37 980 10 000 170 280
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 122 753 129 421 132 250 29 900 414 324
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hanke-
valmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) 
-tilausvaltuus 10 540 9 980 8 160 28 680
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 390 030 260 313 234 339 64 700 19 100 968 482

Uudet tilausvaltuudet
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus 47 600 102 700 98 300 71 300 133 000 452 900
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 47 600 102 700 98 300 71 300 133 000 452 900

Valtuudet yhteensä 437 630 363 013 332 639 136 000 152 100 1 421 382

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot
(1 000 euroa)

2014 2015 2016 2017 2018—

Yhteensä
vuodesta

2014
lähtien

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttö-
suunnitelma Lisätalousarvio

Muutettu
käyttö-

suunnitelma

01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot 
(KFOR-operaatio) 860 000 -800 000 60 000

02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon 
menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000 -168 000 107 000

03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 500 000 -1 436 000 2 064 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 8 438 000 -4 500 000 3 938 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-

operaatio) 94 000 - 94 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 674 000 - 5 674 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 13 000 000 - 13 000 000
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S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa mo-
mentille 24.10.20 käytettäväksi Afganistanin
ja Libanonin kriisinhallintaoperaatioiden tar-
kentuneisiin palkkausmenoihin.

Suomi osallistuu yhteensä noin 28 sotilaan
vahvuudella Syyrian kemiallisten aseiden tu-
hoamisoperaatioihin Välimerellä ja 25 sotilaan
vahvuudella EU:n kriisinhallintaoperaatioon
Keski-Afrikan tasavallassa. Tämän johdosta
momentille lisätään uudet käyttösuunnitelma-
kohdat 18. Suomalainen osasto Välimerellä,
jonka menoihin varataan 1 546 000 euroa sekä
19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallinta-
operaation menot (EUFOR RCA), jonka me-

noihin varataan 3 900 000 euroa. Käyttösuun-
nitelmakohtaan 09. lisätään henkilömäärän li-
säyksestä johtuen 135 000 euroa. Siirto
momentille 24.10.20, em. käyttösuunnitelma-
kohtien lisätarpeet sekä siirto käyttösuunnitel-
makohtaan 20. katetaan käyttösuunnitelma-
kohdista 01., 02., 03., 04. ja 15. tehtävillä siir-
roilla.

2014 I lisätalousarvio -2 800 000
2014 talousarvio 60 066 000
2013 tilinpäätös 61 478 000
2012 tilinpäätös 52 692 000

09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, 
muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 170 000 +135 000 305 000

11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 240 000 - 240 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000 - 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 14 000 000 -7 091 000 6 909 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 210 000 - 210 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 140 000 - 140 000
18. Suomalainen osasto Välimerellä - +1 546 000 1 546 000
19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation 

menot (EUFOR RCA) - +3 900 000 3 900 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin 

ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopteri-
rahastosta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin 
kriisinhallinta-operaatioihin sekä muihin kriisin-
hallintamenoihin 13 215 000 +5 614 000 18 829 000

Yhteensä 60 066 000 -2 800 000 57 266 000

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttö-
suunnitelma Lisätalousarvio

Muutettu
käyttö-

suunnitelma
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.  Verotus ja tullitoimi

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä
27 900 000  euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä
kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
23 866 000 euroa.

Valtuus
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että vuoden 2013 valtuuden käyttämättä
jääneestä osuudesta saa tehdä sitoumuksia
vuonna 2014. 

S e l v i t y s o s a :  Verohallinto on valmis-
tellut kokonaisarkkitehtuurinsa uudistusta,
joka kattaisi kaikki nykyiset verolait ja niiden
käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudis-
tus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjaus-
järjestelmään. Tämän ns. valmisohjelmistouu-
distuksen (VALMIS-hanke) arvioidaan tur-
vaavan parhaiten verotuksen pidemmän

aikavälin häiriöttömän toiminnan. Vuoden
2013 talousarvioon myönnettiin VALMIS-
hankkeen toteuttamista varten 109 milj. euron
valtuus.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomi-
oon lisäyksenä peruutettavan määrärahan
23 866 000 euron uudelleenbudjetointi, mikä
aiheutuu VALMIS-hankkeen toteutumisen
myöhentymisestä. Määrärahan peruuttaminen
on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloar-
viossa. 

Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu
huomioon lisäyksenä 4 781 000 euroa tietojär-
jestelmiin tehtävistä muutoksista aiheutuviin
menoihin ja 53 000 euroa uusien verotustehtä-
vien IT-ylläpitomenoihin sekä vähennyksenä
800 000 euroa Turun toimitilajärjestelyihin
liittyneen KAKOLA-hankkeen purkautumisen
johdosta. 

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot
(1 000 euroa)

2013 2014 2015
Määrärahatarve

myöhemmin

Yhteensä
vuodesta 2013

lähtien

Vuonna 2013 tehdyt sitoumukset 1 534 11 729 24 231 32 461 69 955
Vuoden 2014 sitoumukset - 1 861 11 700 25 484 39 045
Menot yhteensä 1 534 13 590 35 931 57 945 109 000
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2014 I lisätalousarvio 27 900 000
2014 talousarvio 431 903 000
2013 tilinpäätös 431 378 000
2012 tilinpäätös 410 620 000

63. Takaisin maksetut verot (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään lisäystä  3 700 000
euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:lle
korvattavien perimättä jääneiden tullien ja

niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen
maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
3 200 000 euroa aiheutuu Suomen ja Ruotsin
välisen sopimusmenettelyn mukaisesta vero-
jen ja liitännäismaksujen palautuksesta vero-
velvollisille ja 500 000 euroa komission kan-
sallisesti maksettavaksi määräämien EU-tulli-
en maksamisesta.

2014 I lisätalousarvio 3 700 000
2014 talousarvio 3 200 000
2013 tilinpäätös 4 169 592
2012 tilinpäätös 1 691 502

20.  Palvelut valtioyhteisölle

06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset
palvelut (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  1 964 000
euroa. 

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä
kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
1 964 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan uudelleen-
budjetointi aiheutuu aiemmin Valtion it-palve-
lukeskuksen toimintamenomomentilla olleen
määrärahan osoittamisesta valtion tieto- ja
viestintätekniikkakeskuksen (Valtori) käyt-
töön vuonna 2014 sähköisen asioinnin ja hal-
linnon yhteisten palvelujen hankintaan. Mää-
rärahan peruuttaminen on otettu huomioon
momentin 12.39.04 tuloarviossa. 

2014 I lisätalousarvio 1 964 000
2014 talousarvio 2 454 000
2013 tilinpäätös 915 007
2012 tilinpäätös 4 459 000

08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  970 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion yhteisen henkilöstö- ja talous-
hallintojärjestelmän (Kieku) käyttöönottoaika-
taulun viivästymistä ja käyttöönottoprojektin
resursoinnista. 

2014 I lisätalousarvio 970 000
2014 talousarvio 2 228 000
2013 tilinpäätös 800 000
2012 tilinpäätös 1 000 000
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30.  Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  325 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys on siirtoa momen-
tilta 28.70.20 työvoimatutkimuksen web-tie-
donkeruujärjestelmän kehittämismenoja var-
ten.

2014 I lisätalousarvio 325 000
2014 talousarvio 51 454 000
2013 tilinpäätös 50 451 000
2012 tilinpäätös 49 200 000

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  200 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys on siirtoa momen-
tilta 28.40.02 aiheutuen muuttopuhelinpalve-
lun siirtymisestä maistraateilta Väestörekiste-
rikeskuksen vastuulle.

2014 I lisätalousarvio 200 000
2014 talousarvio 9 816 000
2013 tilinpäätös 9 819 000
2012 tilinpäätös 7 477 000

40.  Valtion alue- ja paikallishallinto

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  716 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää myös eräi-
den terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hal-
linnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetus-
sa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä teh-
tävistä aiheutuvien kustannusten
korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hal-
litukselle.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on siirtoa
momentilta 32.01.02, mistä 692 000 euroa ai-
heutuu Valtori-muutoksen johdosta ja 24 000
euroa kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen teh-
tävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen
arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen
liittyvien tehtävien siirron tarkentumisen joh-
dosta.

2014 I lisätalousarvio 716 000
2014 talousarvio 57 878 000
2013 tilinpäätös 55 926 000
2012 tilinpäätös 54 257 000

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  236 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa
on otettu huomioon lisäyksenä 436 000 euroa
siirtona momentilta 32.01.02 Valtori-muutok-
sen johdosta ja vähennyksenä 200 000 euroa
siirtona momentille 28.30.03 aiheutuen muut-
topuhelinpalvelun siirtymisestä maistraateilta
Väestörekisterikeskuksen vastuulle.

2014 I lisätalousarvio 236 000
2014 talousarvio 32 181 000
2013 tilinpäätös 32 749 000
2012 tilinpäätös 33 636 000

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
(siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös julkisen hal-
linnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämises-
tä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen ja
julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun
käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien han-
kintaan ja ylläpitoon.
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S e l v i t y s o s a :   Julkisen hallinnon yhtei-
sen asiakaspalvelun toimintamallia pilotoidaan
viidessä kunnassa ennen sen laajempaa käyt-
töönottoa. Pilotointipisteet avautuvat asiak-
kaille syyskuussa 2014. Pilotointi aiheuttaa
pisteiden ylläpidosta vastaaville kunnille kor-
vattavia perustamis- ja ylläpitokustannuksia,
kuten vuokra-, ICT- ja koulutuskustannuksia. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 224 000
2013 tilinpäätös 774 000
2012 tilinpäätös 224 000

70.  Valtionhallinnon kehittäminen

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään  450 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys on kertaluon-

teinen siirto momentille 29.40.20 Finto-palve-
lun kehittämiseen.

2014 I lisätalousarvio -450 000
2014 talousarvio 11 613 000
2013 tilinpäätös 14 300 000
2012 tilinpäätös 11 893 000

04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautu-
minen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  2 650 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu SATU-hankkeen kustannuksista. 

SATU-hankkeessa tuotetaan valtion ylim-
män johdon (tasavallan presidentin kanslian ja
valtioneuvoston), Suomen ulkomaanedustus-
tojen ja turvallisuusverkkotoimijoiden käyt-
töön korotetun ja korkean suojaustason tieto-
jen tuottamisen, tiedonsiirron, tiedon taltioin-
nin ja tiedonhallinnan sekä viestinnän
kehittämisen mahdollistavat tieto- ja viestintä-
tekniset järjestelmät sekä -palvelut. 

Tarkoituksena on mahdollistaa valtioneu-
voston johtamistoiminta normaalioloissa, nor-
maaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusolois-
sa tiedon korkean suojaustason mahdollistavil-
la tietojärjestelmillä sekä STIII-tasolle salattu
mobiili tiedonkäsittely ja puheliikenne rajatul-
le käyttäjäkunnalle samoin kuin korvata
VALTU-järjestelmä.

2014 I lisätalousarvio 2 650 000
2014 talousarvio 1 700 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentilta vähennetään  1 995 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennyksestä 325 000

euroa on siirtoa momentille 28.30.01 Tilasto-
keskuksen työvoimatutkimuksen web-tiedon-
keruujärjestelmän kehittämismenoja varten,
1 400 000 euroa on siirtoa momentille
31.50.01 Ilmatieteen laitoksen säätutkaverkos-
ton kehittämiseen ja 270 000 euroa on siirtoa
momentille 33.02.05 Sähköisen hallinnon ja
Terhikki-rekisterin uudistamishankkeesta
(SAMPO) aiheutuviin kustannuksiin.

2014 I lisätalousarvio -1 995 000
2014 talousarvio 20 005 000
2013 tilinpäätös 40 705 000
2012 tilinpäätös 69 420 000
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80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään lisäystä  2 448 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/
1191) perusteena olevien valtion vuoden 2014
talousarviossa arvioitujen tulojen määrän
muutoksesta.

2014 I lisätalousarvio 2 448 000
2014 talousarvio 211 206 000
2013 tilinpäätös 209 391 832
2012 tilinpäätös 204 345 615

31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle
(arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  19 700 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tasavallan presidentti on

7.3.2014 vahvistanut Ahvenanmaan valtuus-
kunnan päätöksen, jonka mukaan vuoden 2012
verohyvityksen määrä on 5 278 521 euroa.

2014 I lisätalousarvio -19 700 000
2014 talousarvio 25 000 000
2013 tilinpäätös 9 783 220
2012 tilinpäätös 17 440 733

32. Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan
maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään  41 000 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itse-

hallintolain 48 §:n mukaisen ylimääräisen
määrärahan maksamiseen Ahvenanmaan maa-
kunnalle.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä
kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruute-
taan 41 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Kysymys on aiemmin
budjetoidun määrärahan osittaisesta uudel-
leenbudjetoinnista.

Ahvenanmaan maakunnalle on myönnetty
Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukai-
nen ylimääräinen määräraha sähkökaapeliyh-
teyden rakentamiseksi maakunnan ja Manner-
Suomen välille. Hanke on aikataulustaan jäl-
jessä muun muassa siksi, että hankkeen toteut-
tava Kraftnät Åland Ab pystyi käynnistämään
hankintamenettelyn vasta Euroopan komission
31.7.2012 tekemän valtiontukea koskevan
päätöksen jälkeen. Tämän vuoksi hankkeesta
aiheutuu menoja vielä vuonna 2015, jolloin
alun perin myönnetty määräraha ei olisi enää
käytettävissä. Määrärahan peruuttaminen on
huomioitu momentin 12.39.04 tulokertymässä.

Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mu-
kaan Ahvenanmaan maakunnalle voidaan
myöntää ylimääräinen määräraha maakunta-
päivien esityksestä poikkeuksellisen suuriin
sellaisiin kertamenoihin, joita ei kohtuudella
voida rahoittaa maakunnan talousarviosta. Yli-
määräinen määräraha voidaan myöntää vain
maakunnan toimivaltaan kuuluvien tehtävien
suorittamiseen. Ahvenanmaan maakuntapäivät
esitti, että Ahvenanmaan valtuuskunta myön-
täisi ylimääräisen määrärahan maakunnalle
sähkökaapeliyhteyden rakentamiseksi maa-
kunnan ja Manner-Suomen välille. Ahvenan-
maan valtuuskunta teki 18.7.2011 päätöksen,
jonka mukaan ylimääräinen määräraha on 50,0
milj. euroa ja kuitenkin enintään 40 prosenttia
hyväksyttävistä investointikustannuksista. Ta-
savallan presidentti vahvisti päätöksen
7.10.2011.

2014 I lisätalousarvio 41 000 000
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90.  Kuntien tukeminen

20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestel-
mähankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä
kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruute-
taan 4 390 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään
30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön
palkkaamiseen vuodessa SADe-ohjelman pal-
velukokonaisuuksien ja erillishankkeiden
suunnittelua ja toteutusta sekä ohjelman han-
keohjausta varten enintään ohjelmakauden
päättymiseen saakka.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan peruuttami-
nen aiheutuu siitä, että joidenkin momentille
suunniteltujen hankkeiden eteneminen on ollut
suunniteltua hitaampaa. Määrärahan peruutta-
minen on otettu huomioon momentin 12.39.04
tuloarviossa. Momentille 28.90.30 ehdotetaan
lisättäväksi 3 422 000 euroa, mikä vastaa ao.
momentilta aikanaan siirrettyä osuutta nyt pe-
ruutetusta ja aiemmin peruuntuneista määrära-
hoista.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 16 995 000
2013 tilinpäätös 16 995 000
2012 tilinpäätös 18 000 000

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen
järjestämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  8 816 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa
on otettu huomioon vähennyksenä 2 400 000
euroa liittyen vuoden 2013 elatustukien takai-
sinperinnän muutokseen ja lisäyksenä
1 500 000 euroa liittyen sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja ra-
joitustoimenpiteiden edellytyksiä koskevaan
lainsäädäntöön. Uudesta säädöksestä aiheutu-
vat muutokset tulevat voimaan asteittain vuo-
sina 2014—2016.

Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu
huomioon lisäyksenä erityisen harvan asutuk-
sen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseu-
tualueen kunnan lisäosien rahoituksen muu-
tokseen liittyen 270 000 euroa, verotuloihin
perustuvan valtionosuuksien tasauksen muu-
tokseen liittyen 366 000 euroa, kotikuntaa
vailla olevien kotikuntakorvauksiin liittyen
259 000 euroa, yksityisen opetuksen järjestäji-
en ja yliopistojen arvonlisäveron muutokseen
liittyen 98 000 euroa sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon lopullisten määräytymistekijöiden
aiheuttamaan muutokseen liittyen 5 301 000
euroa.

Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu
huomioon lisäyksenä 3 422 000 euroa palau-
tuksena momentilta 28.90.20, jonka määrära-
hojen peruuntumiseen palautus liittyy.

2014 I lisätalousarvio 8 816 000
2014 talousarvio 8 612 665 000
2013 tilinpäätös 8 676 001 810
2012 tilinpäätös 8 470 927 096

92.  EU ja kansainväliset järjestöt

95. Valtion takaussuoritukset (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään lisäystä  4 505 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää myös Poh-
joismaiden Investointipankille annetusta taka-
uksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksa-
miseen.
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S e l v i t y s o s a :  Määrärahan tarve aiheu-
tuu Pohjoismaiden Investointipankille vuonna
2004 annetusta ympäristölainatakauksesta ai-
heutuneesta vastuusta. Ympäristölainavakuu-
den turvin pankki on rahoittanut Pohjoismai-
den intressissä olevia ympäristöhankkeita. 

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen
muutosten johdosta määrärahan arvioitu käyt-
tö muuttuu seuraavaksi: 2014 I lisätalousarvio 4 505 000

2014 talousarvio 800 000
2013 tilinpäätös 743 288

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

Pietari-säätiön takausvastuusta 
aiheutuvat maksut 800 000
Pohjoismaiden investointipankille 
myönnetystä takausvastuusta 
aiheutuvat maksut 4 505 000
Yhteensä 5 305 000
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Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.  Yleissivistävä koulutus

34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten
perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  9 600 000
euroa.

Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2014 saa myöntää valtionavustusta
yleissivistävän koulutuksen perustamishank-
keille siten, että hankkeista aiheutuvat valtion-
avustukset ovat yhteensä enintään 24 600 000
euroa. Valtionavustuksista enintään
19 600 000 euroa saa myöntää toteutusaikaise-
na.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on tarkoi-
tettu valtionavustuksen myöntämiseen yleissi-
vistävän koulutuksen perustamishankkeiden
rahoitussuunnitelmaan (OKM/26/511/2013)
vuosille 2015—2017 vahvistetuille 14 hank-
keelle sikäli kun ne ovat tukikelpoisia ja täyttä-
vät muut viranomaiskäsittelyn ehdot. Mikäli
kaikille 14 hankkeelle voidaan myöntää avus-
tusta, muodostuu avustusprosentiksi noin
15 %.

2014 I lisätalousarvio 9 600 000
2014 talousarvio 46 400 000
2013 tilinpäätös 58 000 000
2012 tilinpäätös 78 000 000

30.  Aikuiskoulutus

21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  1 000 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on siirtoa
momentilta 29.30.32 ja tarkoitus käyttää kor-
keakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen ke-
hittämiseen.

2014 I lisätalousarvio 1 000 000
2014 talousarvio 3 010 000
2013 tilinpäätös 4 010 000
2012 tilinpäätös 3 010 000

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppi-
laitosten käyttökustannuksiin (arviomäärära-
ha)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös enintään
7 870 000 euroa vapaasta sivistystyöstä anne-
tun lain 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuk-
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siin, laatu- ja kehittämisavustuksiin, ylimääräi-
siin avustuksiin ja rakenteellisen kehittämisen
tukemiseen.

S e l v i t y s o s a :  Momentin perustelujen
täydentämisellä mahdollistetaan määrärahan
käyttäminen valtionavustuksiin kansanopiston
ylläpitäjille yhdistymispäätöksistä aiheutuviin
tilapäisiin lisäkustannuksiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa. 

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 164 818 000
2013 tilinpäätös 164 827 020
2012 tilinpäätös 164 143 847

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimus-
koulutukseen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  1 000 000  euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että määrärahaa saa käyttää opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/
2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään
16 350 000 euroa valtionavustusten maksami-
seen.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa mo-
mentille 29.30.21 korkeakoulutettujen erikois-
tumiskoulutuksen kehittämiseen. 

2014 I lisätalousarvio -1 000 000
2014 talousarvio 124 843 000
2013 tilinpäätös 117 855 890
2012 tilinpäätös 131 003 006

33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja ai-
kuisten osaamisperustan vahvistaminen (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä
10 000 000  euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että määrärahaa saa käyttää enintään
50 000 000 euroa valtionavustuksina näyttö-
tutkintoon valmistavaan ammatilliseen perus-
koulutukseen, ammattitutkintoon valmista-
vaan koulutukseen ja erikoisammattitutkin-
toon valmistavaan koulutukseen,
tutkintotilaisuuksien järjestämiseen sekä tuki-,
ohjaus- ja neuvontapalveluihin. Rahoitusta
voidaan käyttää tutkinnon osien suorittami-
seen. 

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu aikuisten
osaamisperustan vahvistamiseksi kohdennet-
tavasta, vailla perusasteen jälkeistä koulutusta
oleville 30—50-vuotiaille aikuisille suunna-
tusta koulutuksesta.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalous-
arvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 62/
2014) laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain 45 a §:n väliaikaisesta
muuttamisesta, jolla mahdollistetaan määrära-
han myöntäminen kohderyhmän koulutukseen
valtionavustuksin.

Momentin nimike on muutettu.

2014 I lisätalousarvio 10 000 000
2014 talousarvio 52 000 000
2013 tilinpäätös 22 418 597

40.  Korkeakouluopetus ja tutkimus

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset
menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  9 450 000
euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös enintään
9 000 000 euroa avustuksina korkeakoulutuk-
sen aloituspaikkojen määräaikaiseen lisäyk-
seen.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
9 000 000 euroa aiheutuu korkeakoulutuksen
aloituspaikkojen määräaikaisesta lisäyksestä ja
450 000 euroa kertaluonteisesta siirrosta mo-
mentilta 28.70.01 Helsingin yliopiston Kansal-
liskirjaston Finto-palvelun kehittämiseen.

Valtio on varautunut korkeakouluopintoihin
sijoittumisen nopeuttamiseksi lisäämään mää-
räaikaisesti korkeakoulutuksen aloituspaikko-
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ja yhteensä noin 3 000 vuosina 2014—2015.
Vuonna 2014 alkavista koulutuksista aiheutuu
vuosille 2015—2020 menoja yhteensä noin
61,5 milj. euroa opintotukimenot mukaan luki-
en. Aloituspaikkalisäykset kohdennetaan en-
nakointien mukaisesti aloille, joilla on työvoi-
makysyntää ja aloille, joilla on merkitystä tule-
vaisuuden kasvupotentiaalin kannalta. 

2014 I lisätalousarvio 9 450 000
2014 talousarvio 31 964 000
2013 tilinpäätös 35 631 000
2012 tilinpäätös 30 526 000

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  7 342 000
euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös 7 342 000

euroa Aalto-yliopistolle tutkimusedellytysten
vahvistamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
7 000 000 euroa aiheutuu Aalto-yliopiston
arktista osaamista tukevan meritekniikan tutki-
musedellytysten vahvistamisesta ja 342 000
euroa Aalto-yliopiston Metsähovin radiotutki-
musaseman Venäjän velkakonversiosopimuk-
sen päättämistoimiin liittyvästä tutkimuslaite-
hankinnasta. Lisämääräraha Metsähovin ra-
diotutkimusaseman tutkimuslaitehankintaan
käytetään velkakonversioehtojen mukaisesti
kaupalliselta pohjalta Aalto-yliopiston ja venä-
läisten toimittajien välillä. 

2014 I lisätalousarvio 7 342 000
2014 talousarvio 1 887 593 000
2013 tilinpäätös 1 862 922 000
2012 tilinpäätös 1 832 287 000

70.  Opintotuki

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään lisäystä  2 096 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
2 000 000 euroa aiheutuu korkeakoulutuksen
aloituspaikkojen määräaikaiseen lisäykseen
liittyvästä tuen saajamäärän kasvusta ja 96 000
euroa Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoi-
den opintotukimenoista siirtona momentilta
26.10.01.

2014 I lisätalousarvio 2 096 000
2014 talousarvio 781 256 000
2013 tilinpäätös 727 064 276
2012 tilinpäätös 734 550 379

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  137 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
120 000 euroa aiheutuu korkeakoulutuksen
aloituspaikkojen määräaikaiseen lisäykseen
liittyvästä tuettujen aterioiden määrän kasvus-
ta ja 17 000 euroa Poliisiammattikorkeakoulun
opiskelijoiden ateriatukimenoista siirtona mo-
mentilta 26.10.01.

2014 I lisätalousarvio 137 000
2014 talousarvio 30 750 000
2013 tilinpäätös 29 635 906
2012 tilinpäätös 27 780 938
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80.  Taide ja kulttuuri

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  250 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu rakennusten ennakoimattomien ja li-
sääntyneiden kosteusvaurioiden ja sisäilmaon-
gelmien korjaamisesta.

2014 I lisätalousarvio 250 000
2014 talousarvio 2 723 000
2013 tilinpäätös 2 937 000
2012 tilinpäätös 2 905 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että Museovirasto saa tehdä kokoelma- ja kon-
servointikeskuksen tilojen (n. 9 000 neliömet-
riä) vuokraamista koskevan sopimuksen siten,
että siitä aiheutuu enintään 1 000 000 euron
vuokramenojen kasvu vuositasolla vuodesta
2015 alkaen.

S e l v i t y s o s a :  Momentille ei edellä ole-
van johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 19 543 000
2013 tilinpäätös 24 513 000
2012 tilinpäätös 21 459 000

20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyys-
kohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  300 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu Kansallismuseon maanalaisten vas-
taanotto- ja huoltotilojen vuokramenoista. 

2014 I lisätalousarvio 300 000
2014 talousarvio 16 650 000

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä
määräraha)

Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että Hanasaaren kulttuurikeskukselle myönne-
tään valtuus tehdä vuoden 2014 aikana kiin-
teistön perusparannusta koskeva vuokrasopi-
mus siten, että siitä aiheutuva vuokramenojen
kasvu vuositasolla on enintään 850 000 euroa
vuodesta 2017 alkaen.

S e l v i t y s o s a :  Momentille ei edellä ole-
van johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 29 156 000
2013 tilinpäätös 19 824 000
2012 tilinpäätös 18 824 000

90.  Liikuntatoimi

54. Avustus Helsingin Olympiastadionin pe-
rusparannukseen (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään  40 000 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntä-

miseen Stadion-säätiölle Helsingin Olympia-
stadionin perusparannuksesta aiheutuviin kus-
tannuksiin.

S e l v i t y s o s a :  Valtio osallistuu Helsin-
gin Olympiastadionin perusparannuksesta ai-
heutuviin kustannuksiin. Valtion osuus on yh-
teensä 92,7 milj. euroa, josta 12,7 milj. euroa
on osoitettu vuosina 2011—2013. Vuosina
2014 ja 2015 on tarkoitus osoittaa hankkeen
rahoituksen loppuosuus, yhteensä 80 milj. eu-
roa. Lisäksi avustuksen saaja saa rahoituksen
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etupainotteisuudesta johtuvan korkohyödyn
suunnittelu- ja rakennusajalta. Hankkeen arvi-
oidut työllisyysvaikutukset ovat suunnittelu- ja
rakennusvaiheen osalta noin 2 400 henkilötyö-
vuotta ja tuoteteollisuuden osalta noin 1 000

henkilötyövuotta. Perusparannuksen on määrä
valmistua vuonna 2018. 

2014 I lisätalousarvio 40 000 000
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  963 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa

on otettu huomioon lisäyksenä 597 000 euroa
siirtona momentilta 30.01.04 ja vähennyksenä
1 560 000 euroa siirtona momentille 30.40.62.

Viitaten momentin 30.01.04 perusteluihin
momentille siirretään 597 000 euroa katta-
maan osittain ohjelmakaudella 2014—2020 li-
sääntyneitä EU-säädösten mukaisia valvonta-
menoja. Viitaten momentin 30.40.62 peruste-
luihin vuoden 2014 alusta lukien kalastuksen
valvonnan menot siirretään rahoitettavaksi
momentilta 30.40.62. Vuoden 2014 talousarvi-
ossa momentilla 30.01.01 on tarkoitukseen va-
rattu 1 560 000 euroa (EU-osuus 500 000 eu-
roa ja kansallinen osuus 1 060 000 euroa),
mikä siirretään momentille 30.40.62. Vastaa-
vien EU:n rahoitusosuuksien on suunniteltu tu-
loutuvan vuonna 2015 Euroopan meri- ja kala-
talousrahastosta momentille 12.30.03 ja osa
EU:n rahoitusosuutena momentille 12.30.04.

2014 I lisätalousarvio -963 000
2014 talousarvio 30 596 000
2013 tilinpäätös 30 951 000
2012 tilinpäätös 28 899 000

04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentilta vähennetään  597 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu siir-

rosta momentille 30.01.01.
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan

tehtävät siirretään 1.9.2014 alkaen hallinto-oi-
keuksiin ja lautakunta lakkautetaan. Eläinlää-
kintävahinkojen arviolautakunnan tehtävät
siirretään 1.9.2014 alkaen Elintarviketurvalli-
suusviraston tehtäviksi. Vuodelta 2013 siirtyvä
erä 703 655 euroa riittää kattamaan lautakunti-
en menot 1.1.—31.8.2014.

2014 I lisätalousarvio -597 000
2014 talousarvio 597 000
2013 tilinpäätös 893 000
2012 tilinpäätös 886 000
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20.  Maatalous

41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arvio-
määräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös neuvoston
asetuksen (EU) N:ro 1360/2013 perusteella pa-
lautettavien sokerin ja isoglukoosin tuotanto-
maksujen korkomenoihin.

S e l v i t y s o s a :  Momentin perustelujen
laajennus mahdollistaa määrärahan käyttämi-
sen sokerin ja isoglukoosin tuotantomaksujen
palautuksiin liittyvien korkomenojen maksa-
miseen. Euroopan unionin tuomioistuin on
määrännyt korot maksettavaksi kansallisista
varoista. Korkoa maksetaan lopullisten laskel-
mien mukaisesti Sucros Oy:lle, sokerijuurik-
kaan myyjille ja Suomen Sokeri Oy:lle. Jäsen-
valtiot voivat periä aiheutuneet korkomenot ta-
kaisin komissiolta. Kun komissiolta saadaan
suoritus, menoihin liittyvät tulot merkitään
momentille 12.30.01.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 530 000 000
2013 tilinpäätös 523 245 713
2012 tilinpäätös 538 033 673

43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hy-
vinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset in-
vestoinnit (siirtomääräraha 2 v)

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2014 saa tehdä EU:n komission vuosil-
le 2007—2013 hyväksymän maatalouden ym-
päristötukijärjestelmän mukaisia sitoumuksia
ja luonnonmukaisen tuotannon erityistukisopi-
muksia sekä ei-tuotannollisen investoinnin jäl-
keen tehtäviä kosteikon tai perinnebiotoopin
hoitosopimuksia siten, että niistä aiheutuu
vuosina 2015—2018 menoja yhteensä enin-
tään 22 240 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vuoden 2014 talousarvi-
ossa on valtuus tehdä sitoumuksia siten, että
niistä aiheutuu vuosina 2015—2018 menoja
yhteensä 20 000 000 euroa. Momentin valtuut-
ta korotetaan 2 240 000 eurolla, jotta se mah-
dollistaa myös ympäristötukisitoumuksen te-
kemisen maataloustuotannon aloittavien vilje-
lijöiden kanssa eräissä rajatuissa tapauksissa
vuonna 2014. Vuonna 2014 tehtävät sitoumuk-
set on säädösten mukaan tehtävä viideksi vuo-
deksi. Koska sääntöjen muuttuessa ohjelma-
kaudella 2014—2020 on vuoden 2010 jälkeen
tehdyt ympäristötuen sitoumukset ja sopimuk-
set uusittava vuonna 2015, vuoden 2014 val-
tuuden perusteella tehtävistä sitoumuksista ja
sopimuksista ei aiheudu valtiolle menoja vuo-
den 2015 jälkeen.

Ympäristötukijärjestelmän ja muiden järjestelmien valtuudesta aiheutuvat menot, valtion
ja EU:n osuudet yhteensä (milj. euroa)

2014 2015 2016 2017 2018

Yhteensä
vuodesta

2014
lähtien

Vuosia 2007—2013 ja siirtymävuotta 2014 koskevat 
toimenpiteet 420,842 5,560 5,560 5,560 5,560 443,082
— Vuonna 2014 tehtävät päätökset ja toimenpiteet 6,604 5,560 5,560 5,560 5,560 28,844

— josta I lisätalousarvioesitys 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 2,800
— Ennen vuotta 2014 tehdyt päätökset ja toimen-
piteet 414,238 - - - - 414,238

— josta I lisätalousarvioesitys -0,560 - - - - -0,560
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Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 369 329 000
2013 tilinpäätös 379 393 000
2012 tilinpäätös 363 250 000

44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha
2 v)

Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että vuonna 2014 saa tehdä EU:n komission
vuosille 2007—2013 hyväksymän luonnon-
haittakorvausjärjestelmän mukaisia sitoumuk-
sia siten, että niistä aiheutuu vuosina 2015—

2018 menoja yhteensä enintään 3 120 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Momentille esitetään
3 120 000 euron valtuus, jotta voidaan tehdä
EU:n komission vuosille 2007—2013 hyväk-
symän luonnonhaittakorvausjärjestelmän mu-
kaiset sitoumukset maataloustuotantoa aloitta-
ville viljelijöille eräissä rajatuissa tapauksissa.

Koska yhteisen maatalouspolitiikan uudistus
siirtyy vuodella, on uuden rahoituskauden
2014—2020 ensimmäisenä vuotena pääsään-
töisesti käytössä kauden 2007—2013 tukijär-
jestelmät. Vuodesta 2015 lukien kaikki voi-
massa olevat sitoumukset päättyvät ja tukijär-
jestelmä sopeutetaan ohjelmakauden 2014—
2020 sääntöihin. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 422 673 000
2013 tilinpäätös 411 673 000
2012 tilinpäätös 422 673 000

Vuosia 2000—2006 koskevat toimenpiteet 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
Vuosia 1995—1999 koskevat toimenpiteet 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 2,500
Yhteensä 422,342 7,060 7,060 7,060 7,060 450,582
— josta I lisätalousarvioesitys - 0,560 0,560 0,560 0,560 2,240

Ympäristötukijärjestelmän ja muiden järjestelmien valtuudesta aiheutuvat menot, valtion
ja EU:n osuudet yhteensä (milj. euroa)

2014 2015 2016 2017 2018

Yhteensä
vuodesta

2014
lähtien

Luonnonhaittakorvausjärjestelmän valtuudesta aiheutuvat menot, valtion ja EU:n osuudet
yhteensä (milj. euroa)

2014 2015 2016 2017 2018

Yhteensä
vuodesta
2014 läh-

tien

Vuosia 2007—2013 koskeva järjestelmä
— Vuonna 2014 tehtävät päätökset ja toimenpiteet 2,570 0,780 0,780 0,780 0,780 5,690

— josta I lisätalousarvio 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 3,900
— Vuosina 2007—2013 tehdyt päätökset ja 
toimenpiteet 420,100 - - - - 420,100
Yhteensä 422,670 0,780 0,780 0,780 0,780 425,790
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30.  Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

01. Elintarviketurvallisuusviraston toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös:

1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan
toiminnasta aiheutuvien menojen maksami-
seen 

2) valtionavun maksamiseen Eläinten hyvin-
vointikeskukselle.

Määräraha budjetoidaan Eläinten hyvinvoin-
tikeskukselle maksettavan valtionavun osalta
maksatuspäätösperusteisena.

S e l v i t y s o s a :  Momentin perusteluja on
täydennetty siten, että määrärahaa saa käyttää
eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan me-
nojen maksamiseen. Talousarviossa määrära-

haosuus siirrettiin momentilta 30.01.04, mutta
määrärahan käyttäminen edellyttää perustelu-
jen muuttamista. Lisäksi momentin perusteluja
on täydennetty siten, että määrärahaa saa käyt-
tää valtionavun maksamiseen Eläinten hyvin-
vointikeskukselle, joka avustaa Elintarviketur-
vallisuusvirastoa eläinten hyvinvoinnin val-
vonnan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 41 521 000
2013 tilinpäätös 41 690 000
2012 tilinpäätös 41 676 000

40.  Kala-, riista- ja porotalous

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  1 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Viitaten momentin

30.40.62 perusteluihin vuoden 2014 alusta lu-
kien elinkeinokalatalouden tiedonkeruu siirtyy
rahoitettavaksi momentilta 30.40.62.

Vuoden 2014 talousarviossa momentilla
30.40.01 on varattu tarkoitukseen nettomenoja
1 000 000 euroa, missä kokonaismenoja on
2 000 000 euroa ja EU:n rahoitusosuutena tu-
loja 1 000 000 euroa. Kokonaismenoista
2 000 000 euroa otetaan huomioon lisäyksenä
momentilla 30.40.62 ja tuloista 1 000 000 eu-
roa otetaan huomioon vuonna 2015 Euroopan
meri- ja kalatalousrahaston tuloina momentilla
12.30.03. 

2014 I lisätalousarvio -1 000 000
2014 talousarvio 17 104 000
2013 tilinpäätös 17 437 000
2012 tilinpäätös 17 478 000

41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen
korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös EU-rahasto-
jen tuella toteutettavien hankkeiden valtion
omarahoitusosuutta koskevien menojen mak-
samiseen.

S e l v i t y s o s a :  Momentin perustelujen
täydennys tarvitaan, jotta määrärahaa voidaan
käyttää EU-hankkeiden omarahoitusosuutena.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos osallis-
tuu metsäpeuran suojelemiseksi Karelia ENPI
CBC Programme -hankkeeseen. Tarkoitukse-
na on myöntää metsäpeurakannan seurantaan
ja tutkimukseen varattu 300 000 euroa katta-
maan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
omarahoitusosuutta tässä hankkeessa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 3 400 000
2013 tilinpäätös 5 400 000
2012 tilinpäätös 3 453 586
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42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen
korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  3 200 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys johtuu suurpetojen
vuonna 2013 aiheuttamien vahinkojen korva-
usmenojen kasvusta. Vuonna 2013 suurpedot
aiheuttivat noin 8,580 milj. euron vahingot
(vuonna 2012 määrä oli 7,4 milj. euroa). Vuo-
den 2013 talousarviossa osoitetusta 4 300 000
euron määrärahasta vahinkojen estämiseen
käytettiin 500 000 euroa, joten vuoden 2013
vahinkojen korvaamiseen on käytettävissä
3 800 000 euroa. Vahinkojen korvaamiseen
ehdotetaan näin yhteensä 7 000 000 euroa. Va-
hinkoja ei makseta enää täysimääräisesti. 

2014 I lisätalousarvio 3 200 000
2014 talousarvio 4 300 000
2013 tilinpäätös 7 520 000
2012 tilinpäätös 5 501 000

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja
rakennepolitiikan edistäminen (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  7 740 000
euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös Euroopan
kalatalousrahastosta (EKTR) osittain rahoitet-
tavan vuosia 2007—2013 koskevan elinkeino-
kalatalouden toimintaohjelman ja Euroopan
meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) osittain
rahoitettavan vuosia 2014—2020 koskevan
toimintaohjelman sekä EU-säädösten edellyt-
tämien kalastuksen valvonnan ja jäljitettävyys-
järjestelmien menoihin.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
1 918 000 euroa on vuosien 2007—2013 Eu-
roopan kalatalousrahaston toimintaohjelmassa
peruuntuneen määrärahan sekä takaisinperin-
täpäätöksien ja palautettujen maksujen uudel-
leen budjetointia, jotta toimintaohjelmassa
osoitettu EU- ja kansallinen rahoitusosuus saa-
taisiin täysimääräisesti käytettyä. Vuoden
2011 talousarviossa budjetoidusta 15 778 000
euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta on

jäänyt käyttämättä ja peruuntunut 1 827 000
euroa. Vastaava määräraha budjetoidaan uu-
delleen. Tästä EU:n osuutta on 577 000 euroa
ja kansallista osuutta 1 250 000 euroa. Lisäksi
budjetoidaan uudelleen vuosien 2007—2011
talousarvioissa budjetoiduista määrärahoista
takaisinperintäpäätöksien ja palautettujen
maksujen johdosta 91 000 euroa. Tästä EU:n
osuutta on 39 000 euroa ja kansallista osuutta
52 000 euroa.

Lisämäärärahan tarpeesta 3 160 000 euroa
aiheutuu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston
(EMKR) ohjelmakauden 2014—2020 toimin-
taohjelman toimenpiteiden käynnistämisestä.
Toimintaohjelman kaikki menot budjetoidaan
momentille 30.40.62. Toimintaohjelman edel-
lyttämään tiedonkeruuseen ja kalastuksen val-
vontaan on talousarviossa osoitettu määrära-
haa momentilla 30.01.01, mistä siirretään mää-
rärahaa tälle momentille 1 010 000 euroa ja
momentilla 30.40.01, mistä tehtävän
1 000 000 euron nettomäärärahan vähennyk-
sen perusteella lisätarve tällä momentilla on
2 000 000 euroa. Momentille 30.40.62 budje-
toidaan myös arvonlisäveron osuus 150 000
euroa, mitä vastaa tulo momentilla 12.39.10.
EU:n rahoitusosuus otetaan huomioon vuonna
2015 momentilla 12.30.03.

Euroopan unionissa ei ole vielä päätetty jä-
senmaiden EMKR:n toimintaohjelman rahoi-
tusosuuksista. Myöhemmässä lisätalousarvio-
esityksessä toimenpiteisiin budjetoituja määrä-
rahoja tarkistetaan tarvittaessa ja momentille
osoitetaan EMKR:n toimintaohjelman mukai-
set vuoden 2014 kestävän kalastuksen ja vesi-
viljelyn sekä yhdennetyn meripolitiikan mää-
rärahat, joita ei ole vielä otettu huomioon mo-
mentin määrärahassa. 

Lisämäärärahan tarpeesta 2 662 000 euroa
aiheutuu kaupallisen kalastuksen valvonnan
sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitet-
tävyysjärjestelmien ja -menetelmien menoista.
Tästä on 550 000 euroa siirtoa momentilta
30.01.01 ja 2 052 000 euroa on lisäystä, joka
vastaa EU:n rahoitusosuutta. Edellä mainittui-
hin liittyvä arvonlisäveron osuus on 60 000 eu-
roa, mitä vastaa tulo momentilla 12.39.10.
Neuvoston asetuksen (1224/2009) ja komissi-
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on täytäntöönpanoasetuksen (404/2011) mu-
kaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että ka-
latalousalan toimijoilla on käytössään tuottei-
den jäljitettävyyden mahdollistavat
järjestelmät ja menetelmät. Jäljitettävyysvel-

voite alkaa kalastajista ja kalankasvattajista ja
kattaa koko kuljetus- jalostus-, tukku- ja vähit-
täiskauppaketjun. EU:n rahoitusosuus otetaan
huomioon vuonna 2015 momentilla 12.30.04.

2014 I lisätalousarvio 7 740 000
2014 talousarvio 1 650 000
2013 tilinpäätös 13 439 000
2012 tilinpäätös 11 546 000

50.  Vesitalous

20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siir-
tomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  25 000  eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu palkkausten tarkistuksista. 

2014 I lisätalousarvio 25 000
2014 talousarvio 12 058 000
2013 tilinpäätös 16 008 000
2012 tilinpäätös 11 684 000

31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  760 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on tarkoi-
tus käyttää rakenteilla olevan valtion työnä to-
teutettavan Luopajärven tulvasuojeluhank-
keelle talven 2013—2014 tulvan aiheuttamien
merkittävien vahinkojen ja lisäkustannusten
sekä vaikeutuneiden rakentamisolosuhteiden
aiheuttaman kustannusten nousun kattami-
seen.

2014 I lisätalousarvio 760 000
2014 talousarvio 12 879 000
2013 tilinpäätös 12 079 000
2012 tilinpäätös 17 073 000

Lisämäärärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)
Kansallinen

osuus EU:n osuus Yhteensä

Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma (EKTR) 1,302 0,616 1,918
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelma (EMKR), 
yhteensä 1,605 1,555 3,160
— tiedonkeruu 1,015 1,015 2,030
— kalastuksen valvonta 0,590 0,540 1,130
Valvonta- ja jäljitettävyysjärjestelmä, yhteensä 0,610 2,052 2,662
Yhteensä 3,517 4,223 7,740
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60.  Metsätalous

42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  85 000  eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu palkkausten tarkistuksista.

2014 I lisätalousarvio 85 000
2014 talousarvio 43 958 000
2013 tilinpäätös 45 458 000
2012 tilinpäätös 49 352 000

63.  Metsähallitus

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallinto-
tehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  14 000  eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu palkkausten tarkistuksista.

2014 I lisätalousarvio 14 000
2014 talousarvio 6 373 000
2013 tilinpäätös 6 373 000
2012 tilinpäätös 5 809 000
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.  Liikenneverkko

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä

25 954 000  euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että määrärahaa saa käyttää Suomen kanssa
yhteistyötä tekeviltä ruotsalaisilta jäänmurta-
jilta vuosina 2010—2014 perittyjä väylä- ja
lästimaksuja vastaavien korvausten maksami-
seen maksut suorittaneille varustamoille.

Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään lisäksi

siten, että Liikennevirasto oikeutetaan teke-
mään vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalous-
arviossa Suhangon kaivoksen uuden tieyhtey-
den suunnitteluun ja rakentamiseen myönne-
tyn valtuuden mukaisia sopimuksia siltä osin
kuin valtuutta ei ole käytetty.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
20 000 000 euroa aiheutuu kertaluonteisista
investoinneista työllisyyden ja kasvun turvaa-
miseksi kriittisimmissä liikenneinfrastruktuu-
ritarpeissa ja eräissä äkillisissä rakennemuu-
toshankkeissa, 534 000 euroa Tullin perimien
ruotsalaisten jäänmurtajien väylä- ja lästimak-
suja vastaavista korvauksista ruotsalaisille va-
rustamoille sekä 5 420 000 euroa momentille
12.31.10 Liikenneviraston tulot kirjattua EU:n
TEN-tukea vastaavasta määrärahasta, josta on
tarkoitus käyttää 2 920 000 euroa kehittämis-
momenteilla rahoitettujen jo liikenteelle käyt-
töön otettujen tiehankkeiden puuttuvien pääl-
lystekerrosten hankintaan ja 2 500 000 euroa

mt 100 Hakamäentien, Metsämäentien sillan
uusimiseen.

Kertaluonteiset investoinnit työllisyyden ja
kasvun turvaamiseksi kriittisimmän liiken-
neinfrastruktuurin vahvistamisessa ja äkillisis-
sä rakennemuutoshankkeissa

Työllisyyttä ja kasvua tukeviin toimenpitei-
siin on osoitettu 20 milj. euroa kevään 2014
julkisen talouden suunnitelmassa. Tästä mää-
rärahasta on tarkoitus käyttää 5 milj. euroa
päällysteisiin ja muihin kriittisiin siltoihin, 6
milj. euroa mt 100 Hakamäentie, Metsämäen-
tien sillan uusimiseen, 6 milj. euroa kt 52 pa-
rantamiseen Salon kohdalla sekä 3 milj. euroa
vt 8 Luostarinkylän eritasoliittymän rakenta-
miseen.

 Hankkeessa mt 100 Hakamäentie, Metsämä-
entien sillan uusiminen puretaan huonokuntoi-
nen, vuonna 1977 rakennettu rantaradan ylittä-
vä silta ja rakennetaan sen tilalle uusi. Haka-
mäentietä käyttää arkisin noin 41 000
ajoneuvoa. Vanha silta puretaan vuonna 2014
ja uusi silta rakennetaan vuonna 2015. Työn
ajaksi molempien ajosuuntien liikenne siirre-
tään viereiselle ajoradalle. Hankkeen kustan-
nusarvio on 17,5 milj. euroa. Vuonna 2014 ra-
hoitustarve on 8,5 milj. euroa, josta EU:n
TEN-tuen tuloutusta vastaavan määrärahan
osuus on 2,5 milj. euroa ja kertaluonteisiin in-
vestointeihin osoitetun määrärahan osuus 6
milj. euroa. Vuonna 2015 rahoitustarve on 9
milj. euroa.
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 Äkillisen rakennemuutoksen hankkeet
Kt 52 parantaminen Salon kohdalla. Salon

kaupunki on joutunut elinkeinotoimintojen ra-
jun heikkenemisen johdosta äkillisen rakenne-
muutoksen alueeksi. Uuden yritystoiminnan
syntyminen edellyttää nykyistä toimivampaa
liikenneverkkoa. Hankkeessa kantatie 52 ra-
kennetaan Salon ydinkeskustan itäpuolelle
noin 4,5 km matkalla. Maantien 186 länsipää
käännetään Kirjolankadun päähän. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio 10,0 milj. euroa, josta
6,0 milj. euroa on valtion ja 2,2 milj. euroa Sa-
lon kaupungin rahoitusosuutta. Loput 1,8 milj.
euroa on tarkoitus rahoittaa työllisyysperustei-
sella investointituella (ÄRM). Hankkeesta on
arvioitu aiheutuvan menoja valtiolle 3,0 milj.
euroa v. 2014 ja 3,0 milj. euroa v. 2015.

Vt 8 Luostarinkylän eritasoliittymä. Rauman
seutu on joutunut telakkatoimintojen alasajon
johdosta äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.
Hankkeessa rakennetaan eritasoliittymä valta-
tien 8 ja Rauman kehäkadun liittymään sekä
rautatien eritasoristeys. Samalla poistetaan
kolme rautatien tasoristeystä. Lisäksi hank-
keessa rakennetaan uusia rinnakkaiskatuja ja
melusuojauksia valtatielle sekä risteyssilta val-
tatien 8 ja nykyisen Tiilivuorentien liittymään.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio 12,0 milj.
euroa, josta 3,0 milj. euroa on valtion ja 6,0
milj. euroa Rauman kaupungin rahoitusosuut-
ta. Loput 3,0 milj. euroa on tarkoitus rahoittaa
työllisyysperusteisella investointituella
(ÄRM). Hankkeesta on arvioitu aiheutuvan
menoja valtiolle 1,5 milj. euroa v. 2014 ja 1,5
milj. euroa v. 2015. 

Jäänmurtoyhteistyön lisäkustannukset
Suomi ja Ruotsi harjoittavat jäänmurtoyh-

teistyötä avustaen toistensa liikennettä vasta-
vuoroisesti ilman korvausta. Tulli on perinyt
Suomen kanssa yhteistyötä tekeviltä ruotsalai-
silta jäänmurtajilta väylä- ja lästimaksuja.
Maksut koskevat takautuvasti vuosia 2010—
2013. Lisäksi vuodelta 2014 on tulossa maksu-
ja. Ottaen huomioon kaikkien ruotsalaisten

jäänmurtajien maksut, arvioitu kokonaissum-
ma on korkoineen noin 534 000 euroa, jotka
ehdotetaan korvattaviksi jäänmurtajien varus-
tamoille.

Suhangon kaivoksen tiejärjestelyt
Suhangon kaivoksen uuden tieyhteyden

suunnittelun ja rakentamisen toteutus on vii-
västynyt kaivosyhtiöstä aiheutuvista syistä.

2014 I lisätalousarvio 25 954 000
2014 talousarvio 990 484 000
2013 tilinpäätös 969 235 000
2012 tilinpäätös 952 265 000

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä
16 500 000  euroa.

Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään so-
pimuksia

1) hankkeeseen vt 6 Taavetti—Lappeenranta
liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle
menoja enintään 76,0 milj. euroa

2) hankkeeseen Länsimetron liityntäyhtey-
det liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle
menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan
lukien enintään 19,9 milj. euroa

3) hankkeeseen Kehärata liittyen siten, että
siitä aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt
sopimukset mukaan lukien enintään 489,0
milj. euroa

4) alla olevassa taulukossa yksilöityihin, ai-
kaisemmissa talousarvioissa päätettyihin
hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle
menoja aiemmin tehdyt sitoumukset mukaan
lukien enintään taulukossa mainittu määrä (si-
toumuksista valtiolle aiheutuvien menojen
enimmäismäärä, ml. aiempina varainhoitovuo-
sina tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot): 
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S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa
on otettu huomioon lisäyksenä 15 300 000 eu-
roa momentille 12.31.10 tuloutetun EU:n
myöntämän TEN-tukea vastaavan määrärahan
osoittamisesta väyläverkon kehittämiseen. Li-
sämäärärahasta 15 000 000 euroa on tarkoitus
käyttää Kehärata-hankkeen valtuuden tarkis-
tuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja
300 000 euroa uusien kehittämishankkeiden
suunnitteluun. Lisäyksenä on myös otettu huo-
mioon 1 500 000 euroa vt 6 Taavetti—Lap-
peenranta -hankkeen käynnistämisestä vuonna
2014 aiheutuviin menoihin. Lisäksi määrära-
han muutoksessa on otettu huomioon vähen-
nyksenä 300 000 euroa siirtona momentille
31.30.63 uusien kehittämishankkeiden suun-
nitteluun osoitetusta määrärahasta.

Uuden hankkeen perusteluna esitetään seu-
raavaa:

Vt 6 Taavetti—Lappeenranta -hankkeen ta-
voitteena on liikenneturvallisuuden ja liiken-
teen sujuvuuden paraneminen. Samalla vähen-
netään Salpausselän harjun pohjaveden pilaan-

tumisriskejä ja liikenteen haittoja Jurvalan
taajamassa. Valtatieosuuden parantamisen jäl-
keen koko osuus Taavetti—Imatra on kaksi-
ajoratainen korkealuokkainen valtatie. Tie-
osuus parannetaan Jurvalan kohdalla uudelle
linjaukselle ja muilta osin nykyiselle paikal-
leen 2+2-kaistaiseksi eritasoliittymin varuste-
tuksi tieksi noin 30 km matkalla. Hanke on
suunniteltu toteutettavaksi uudella yhteistyö-
mallilla, jossa ensin kilpailutetaan rakennus-
suunnittelija ja sitten keskeneräisillä suunnitel-
milla urakoitsija, jotta saadaan kustannuste-
hokkaat ratkaisut. Sopimus tehdään
innovatiivisena kumppanuussopimuksena.
Hankkeen sopimusvaltuus on 76,0 milj. euroa
(MAKU-indeksi 150, 2005=100). Hankkeen
H/K-suhde on 2,3. Vuonna 2014 hankkeen
määrärahatarve on 1 500 000 euroa.

Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeen val-
tuuden lisäys 5,4 milj. eurolla aiheutuu Espoon
kaupungin rahoitusosuuden kasvusta. Valtion
rahoitusosuus 13,1 milj. euroa ei muutu. Es-
poon kaupunki laajentaa hankekokonaisuutta
käsittämään Gräsanlaakson kiertoliittymän tie-
ja katujärjestelyineen (Kehä II eteläpää), jonka
se maksaa ja rahoittaa kokonaisuudessaan.
Valtuuden tarkistuksesta aiheutuva lisämäärä-
rahatarve on 3,4 milj. euroa vuonna 2015 ja 2,0
milj. euroa vuonna 2016. Espoon kaupungin
rahoitusosuudet kirjataan momentille
12.31.10.

Kehärata-hankkeen valtuuden lisäys 15,0
milj. eurolla aiheutuu pääasiallisesti siitä, että
tunneliasemien ja asemavarausten sekä tunne-
lien sisustusurakoiden toteutuneet tilaajaa sito-
vat työmäärät ovat kasvaneet ennustetusta
merkittävästi. Valtion osuus näistä töistä on 7
milj. euroa.Tunneliturvallisuuteen liittyviin
tietojärjestelmiin ja muuhun tekniikkaan mm.
palo- ja savuovien hallintaan tarvitaan 2 milj.
euroa lisärahoitusta. Lisäksi Tikkurilan asema-
rakennuksen toteutus aiheuttaa 6 milj. euroa
ennakoitua suuremmat kustannukset. Valtuu-
den lisäyksestä aiheutuva lisämäärärahatarve
katetaan EU:n myöntämän TEN-tukea vastaa-
van määrärahan osoittamisesta väyläverkon
kehittämiseen.

Aiempina vuosina päätetyt väylähankkeet

Sitoumuksista
valtiolle aiheutuvien
menojen enimmäis-

määrä (euroa)

Tiehankkeet
Mt 100 Hakamäentie, 
Helsinki 100 000 000
Vt 4 Kemin kohta ja sillat 74 000 000
Vt 5 Lusi—Mikkeli 42 000 000
Vt 2 Karkkila—Humppila 10 000 000

Ratahankkeet
Ilmalan ratapiha 115 000 000
Keski—Pasila palvelutason 
parantaminen 50 000 000
Rovaniemi—Kemijärvi 
sähköistys 24 000 000

Yhteiset väylähankkeet
Vt 14 Savonlinnan keskusta 
1. vaihe 20 000 000
Vt 14 Savonlinnan keskusta 
2. vaihe 80 000 000
Yhteensä 515 000 000
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Rovaniemi—Kemijärvi, sähköistys -hanke
on päätetty vuoden 2011 talousarviossa. Han-
kelaajuus tarkentuu siten, että se sisältää myös
Kemijärvellä raakapuuterminaalille johtavan
raiteen ja terminaaliraiteistojen sähköistyksen. 

Aikaisemmissa päätettyjen hankkeiden val-
tuuksien uusiminen

Päätösosan taulukon hankkeiden sopimus-
valtuuksia ei uusittu vuoden 2014 varsinaises-
sa talousarviossa ja ne uusitaan tässä lisätalo-
usarvioesityksessä.

2014 I lisätalousarvio 16 500 000
2014 talousarvio 393 641 000
2013 tilinpäätös 369 303 000
2012 tilinpäätös 454 525 000

30.  Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut

50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  151 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu lästimaksujen tulokertymän ylittymi-
sestä vuodelle 2013 budjetoituun verrattuna.
Lästimaksuina jaettavat varat määräytyvät
edellisen vuoden momentille 11.19.02 kerty-
neiden tulojen mukaisesti. Vuonna 2013 mo-
mentille kertyi tuloja 951 000 euroa.

2014 I lisätalousarvio 151 000
2014 talousarvio 800 000
2013 tilinpäätös 970 000
2012 tilinpäätös 939 369

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehit-
täminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  300 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :   Lisäys on siirtoa momen-
tilta 31.10.77 uusien kehittämishankkeiden
suunnitteluun.

2014 I lisätalousarvio 300 000
2014 talousarvio 102 543 000
2013 tilinpäätös 100 243 000
2012 tilinpäätös 99 262 000

40.  Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen

50. Valtionavustus valtakunnallisen laaja-
kaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  1 409 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu siitä, että avustuksen hakuprosessista ja
avustuksen kohteena olevien hankkeiden
etenemisestä johtuen määrärahan käyttö pai-

nottuu alkuperäisestä arviosta poiketen vuosil-
le 2014—2017. Hankkeelle myönnetty 64
milj. euron valtuus ei tämän johdosta muutu.

2014 I lisätalousarvio 1 409 000
2014 talousarvio 10 500 000
2013 tilinpäätös 18 870 000
2012 tilinpäätös 10 500 000
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50.  Tutkimus

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  1 530 000
euroa.

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

Ilmatieteen laitos oikeutetaan tekemään Mars-
tutkimusta koskevaan METNET/MOI-hank-
keeseen liittyviä sopimuksia siten, että niistä
aiheutuu valtiolle menoja aiemmat sitoumuk-
set mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että valtuutta saa käyttää METNET/
MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja
yleiskuluihin sekä määrärahasta saa maksaa
palkkausmenoja enintään kahden henkilötyö-
vuoden verran.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahasta
1 400 000 euroa on siirtoa momentilta
28.70.20 ja tarkoitus käyttää säätutkaverkos-
ton täydentämiseen uudella Keski-Suomen
alueelle sijoitettavalla tutkalla. Tutka parantaa
merkittävästi alueen sää-, ilmailu- ja kelipalve-
luja, joiden avulla parannetaan lentoturvalli-
suutta, teiden kunnossapitoa ja nopeasti kehit-
tyvien vaarallisten sääilmiöiden havainnointe-
ja. Investointi luo uusia työpaikkoja
tutkateollisuuteen, työllistää alueellisia raken-
nus- ja sähköurakoitsijoita sekä parantaa koti-
maisen teollisuuden globaalia markkina-ase-
maa toimialalla.

Lisämäärärahasta 130 000 euroa aiheutuu Il-
matieteen laitokselle Mars-tutkimusta koske-

van METNET/MOI-hankkeen toteuttamiseen
myönnetyn valtuuden käytöstä vuonna 2014.

Vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarvi-
ossa Ilmatieteen laitokselle myönnettiin val-
tuus Mars-tutkimusta koskevan METNET/
MOI-hankkeen loppuun saattamiseen enintään
4 807 500 Yhdysvaltain dollarilla sen jälkeen,
kun Venäjän valtio on suorittanut vastaavan
summan Suomen valtiolle. Venäjän suoritettua
velkakonversio-rahoituksesta käyttämättä jää-
neen osuuden 3 569 951 euroa (4 808 010
USD) vastuu hankkeen toteutuksesta siirtyi Il-
matieteen laitokselle. Valtuus tarkistetaan
maksettua summaa vastaavaksi sekä samalla
muutetaan euromääräiseksi ja täsmennetään
käyttöoikeutta. 

Momentin perusteluja on täydennetty siten,
että valtuutta ja määrärahaa saa käyttää menoi-
hin, jotka liittyvät METNET/MOI-avaruustut-
kimusohjelman loppuun saattamiseen ja enin-
tään kahden henkilötyövuoden palkkausmeno-
ihin. 

Valtuuden käytöstä arvioidaan valtiolle ai-
heutuvan menoja 130 000 euroa vuonna 2014,
304 000 euroa vuonna 2015, 375 000 euroa
vuonna 2016, 702 000 euroa vuonna 2017 ja
2 058 000 euroa vuosina 2018—2023.

2014 I lisätalousarvio 1 530 000
2014 talousarvio 47 366 000
2013 tilinpäätös 47 197 000
2012 tilinpäätös 43 142 000
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös Kromipinta
Oy:n konkurssipesän turvallisuusriskien pois-
tamiseen siltä osin, kuin kustannuksia ei voida
kattaa konkurssipesän varoilla. 

S e l v i t y s o s a :   ELY-keskus on määrän-
nyt Kromipinta Oy:n konkurssipesän toimitta-
maan viipymättä laitokselle varastoidut vaaral-
liset nestemäiset ja kiinteät jätteet asianmukai-
seen hyödyntämis- ja käsittelylaitokseen.
Konkurssipesän varat eivät riitä vaatimusten
mukaisiin toimenpiteisiin. Kemikaalien hävit-
tämiskustannusten on arvioitu olevan noin
300 000 euroa.

Vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarvi-
ossa momentille myönnettiin 6,1 milj. euron
määräraha Avilon Fibres Oy:n konkurssista ai-
heutuneen turvallisuusongelman poistamiseen.
Tämä työ on nyt loppuvaiheessa ja saadaan
päätökseen kevään 2014 kuluessa. Tähän tar-
koitukseen varatusta määrärahasta on säästy-
mässä arviolta noin 1,5 milj. euroa, josta osa
käytetään Kromipinta Oy:n konkurssipesän
turvallisuusriskien poistamiseen.

Konkurssiin liittyvät julkisselvityksen menot
maksetaan momentilta 25.10.50.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 54 110 000
2013 tilinpäätös 60 816 000
2012 tilinpäätös 54 675 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään   1 152 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennyksestä 716 000

euroa on siirtoa momentille 28.40.01 ja
436 000 euroa siirtoa momentille 28.40.02.
Määrärahasiirrot johtuvat Valtori-hankkeesta
sekä virkasiirtoon liittyvästä määrärahakorja-
uksesta.

2014 I lisätalousarvio -1 152 000
2014 talousarvio 215 897 000
2013 tilinpäätös 215 204 000
2012 tilinpäätös 212 670 000

87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään  80 000 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää perustettavan Tek-

nologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakepää-
oman ja muun oman pääoman maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Hallitus antaa eduskun-
nalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityk-
sen laiksi teknologian tutkimus- ja kehittämis-
yhtiöstä ja siihen liittyvistä laeista. Nykyiset
Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatek-
niikan keskus jatkavat toimintaansa 1.1.2015
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lähtien Teknologian tutkimuskeskus VTT
Oy:nä. Yhtiö perustetaan vuonna 2014, jotta
toiminta voidaan keskeytyksettä käynnistää
vuoden 2015 alusta alkaen.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on
valtion kokonaan omistama erityistehtäväyh-
tiö, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön
omistajaohjauksessa. Yhtiölle myönnetään
osakeyhtiön toimintaan rahoitusta muuhun
kuin liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvaan
tutkimukseen.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää perustetta-
van osakeyhtiön osakepääoman ja muun oman
pääoman maksamiseen. Osakeyhtiön pääomi-
tus on tarkoitus muodostaa tarkoituksenmukai-
sessa ja riittävässä suhteessa toiminnan laajuu-
teen. Riittävällä osakepääomalla turvataan
aloittavan yhtiön vakavaraisuus ja alkuvaiheen
maksuvalmius. Tutkimustoiminnan kokonais-

laajuus on noin 300 milj. euroa vuodessa. Pää-
omituksessa on otettu huomioon kolmen kuu-
kauden operatiiviset menot sisältäen muun
muassa palkat, vuokrat ja hankinnat ja käyttö-
pääoman vaihtelut vuoden aikana. Tarkoituk-
sena on, että Teknologian tutkimuskeskus
VTT Oy maksaa investoinnista 50 milj. euroa
10 vuoden aikana takaisin valtiolle kuitenkin
siten, että yhtiön taloudellinen asema ei vaa-
rannu.

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mitta-
tekniikan keskus lakkaavat virastoina
31.12.2014. Virastojen omaisuus, velat ja toi-
minta sekä näihin liittyvät sopimukset ja sitou-
mukset siirretään osakeyhtiölle. Omaisuuden
luovutus tapahtuu apporttina. 

2014 I lisätalousarvio 80 000 000

20.  Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka

02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  2 283 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 2 123 000
euroa aiheutuu ydintutkimusreaktorin jäte-
huoltosuunnitelman kokonaiskustannusarvion
noususta johtuen päätöksestä palauttaa käytet-
ty ydinpolttoaine Yhdysvaltoihin ja aktivoitu-
neen purkujätteen pitkän välivarastointivai-
heen ja loppusijoituksen epävarmuustekijöistä.
Valtion ydinjätehuoltorahasto on määrännyt
VTT:lle korotetun ydinjätehuoltomaksun ja
vahvistanut VTT:n rahastotavoitteeksi yhteen-
sä 8  515 000 euroa.

Lisäyksestä 160 000 euroa on siirtoa mo-
mentilta 32.20.06 ja aiheutuu Euroopan atomi-
energiayhteisön fuusiotutkimuksen kansalli-
sen koordinointitehtävän siirrosta Innovaatio-
rahoituskeskus Tekesiltä. 

2014 I lisätalousarvio 2 283 000
2014 talousarvio 91 039 000
2013 tilinpäätös 89 187 000
2012 tilinpäätös 93 983 000

06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toi-
mintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään  160 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa mo-

mentille 32.20.02 ja aiheutuu Euroopan atomi-
energiayhteisön fuusiotutkimuksen kansalli-
sen koordinointitehtävän siirrosta Teknologian
tutkimuskeskus VTT:lle. Vähennys kohdentuu
hanke- ja ohjelmatoiminnan menoihin.

2014 I lisätalousarvio -160 000
2014 talousarvio 41 284 000
2013 tilinpäätös 40 639 000
2012 tilinpäätös 42 680 000
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41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjes-
töille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä
29 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 20 000 000
euroa käytetään kolmevuotisen, yritysten kan-
sainvälistymistä ja ulkomaisia investointeja
edistävän ohjelman toteuttamiseen, 4 500 000
euroa Team Finland -toimintaan kansainvälis-
tymisen edistämiseksi ja 4 500 000 euroa
Team Finland -toimintaan ulkomaisten inves-
tointien hankkimiseksi Suomeen. Lisäykset
ovat määräaikaisia.

2014 I lisätalousarvio 29 000 000
2014 talousarvio 26 637 000
2013 tilinpäätös 36 122 000
2012 tilinpäätös 40 472 000

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yh-
teishankkeisiin (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  1 700 000  euroa.

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

uusia avustuksia saa vuonna 2014 myöntää
9 786 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Valtuuden vähennys
5 000 000 euroa on osa hallituksen linjaamien
menosäästöjen kokonaisuutta.

Myöntämisvaltuuden vähenemisestä arvioi-
daan valtiolle aiheutuvan menojen vähennystä
1 700 000 euroa vuonna 2014, 1 500 000 euroa
vuonna 2015, 1 200 000 euroa vuonna 2016 ja
600 000 euroa vuonna 2017.

2014 I lisätalousarvio -1 700 000
2014 talousarvio 20 515 000
2013 tilinpäätös 15 977 000
2012 tilinpäätös 19 496 626

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleen-
rahoitustoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä
60 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu lainojen nostoaikataulun tarkentumi-
sesta sekä korko- ja valuuttakurssimuutoksista.

2014 I lisätalousarvio 60 000 000
2014 talousarvio 414 500 000
2013 tilinpäätös 803 255 945
2012 tilinpäätös 943 652 525

83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä
24 600 000  euroa. 

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2014 uusia lainoja saa myöntää enin-
tään 166 823 000 eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan 24 600 000
euron ja myöntämisvaltuuden 60 000 000 eu-
ron lisäys käytetään biotalouden ja cleantech-
alan pilotointi-, referenssi- ja demonstraatio-
hankkeisiin, digitaaliseen arvonluontiin perus-
tuvan liiketoiminnan edistämiseen, digitaalis-
ten innovaatioiden hyödyntämismahdollisuuk-
sien kartoittamiseen sekä pilotointi- ja
demonstraatiohankkeisiin digitaalisen arvon-
luonnin mahdollisuuksien ja digitalouden uu-
sien innovaatioiden hyödyntämiseksi. Rahoi-
tus kohdennetaan sekä kasvuhakuisille ja kan-
sainvälistyville kotimaisille pk-yrityksille että
liiketoimintaansa uudistaville suuryrityksille
merkittävää kasvupotentiaalia omaavien kil-
pailukykyisten liiketoimintojen käyntiin saat-
tamiseksi. Myöntämisvaltuuden lisäyksestä
yhteensä 20 milj. euroa on kertaluonteista.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan
valtiolle aiheutuvan menoja 24 600 000 euroa
vuonna 2014, 23 400 000 euroa vuonna 2015,
8 000 000 euroa vuonna 2016, 3 000 000 euroa
vuonna 2017 ja 1 000 000 euroa vuonna 2018.

2014 I lisätalousarvio 24 600 000
2014 talousarvio 90 400 000
2013 tilinpäätös 101 511 668
2012 tilinpäätös 98 307 073
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88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoi-
tus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä
50 000 000  euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää myös Teolli-
suussijoitus Oy:n osakepääoman korottami-
seen teollisten yritysten uudistamista, moni-
puolistamista ja kasvua sekä biotalous-, clean-
tech- ja terveysalan yritysten kasvua
edistävään pääomasijoitustoimintaan.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on tarkoi-
tettu Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osake-

pääoman korottamiseen teollisten yritysten uu-
distamista, monipuolistamista ja kasvua sekä
biotalous-, cleantech- ja terveysalan yritysten
kasvua edistävään pääomasijoitustoimintaan.
Lisämäärärahalla käynnistetään sijoitusohjel-
ma, jonka kautta sijoitetaan kannattavaksi arvi-
oituihin teollisiin suomalaisiin yhtiöihin.

2014 I lisätalousarvio 50 000 000
2014 talousarvio 30 000 000
2012 tilinpäätös 30 000 000

30.  Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  2 500 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys on siirtoa momen-
tilta 32.30.51. Lisämäärärahalla on tarkoitus
palkata n. 50 henkilötyövuotta vastaava henki-
löstö TE-toimistoihin TE-toimistojen palvelu-
kyvyn parantamiseksi. Lisäys on määräaikai-
nen.

2014 I lisätalousarvio 2 500 000
2014 talousarvio 156 961 000
2013 tilinpäätös 160 975 000
2012 tilinpäätös 158 692 000

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  2 500 000  euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää myös enin-
tään 2 000 000 euroa TE-toimistojen palvelu-
tarjontaa täydentävien uudentyyppisten palve-
lumuotojen ja tuottamismallien kokeilumenoi-
hin.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa mo-
mentille 32.30.01.

Momentin perustelujen laajennuksella on
tarkoitus mahdollistaa alueellisten kokeilu-
hankkeiden toteuttaminen uusien TE-palvelui-
ta täydentävien palveluiden kehittämiseksi.

2014 I lisätalousarvio -2 500 000
2014 talousarvio 503 975 000
2013 tilinpäätös 579 254 000
2012 tilinpäätös 513 863 000
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50.  Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n ra-
kennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin
koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2014 saa uusia myöntämispäätöksiä
tehdä yhteensä 295 690 000 eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Myöntämisvaltuuden
4 496 000 euron lisäys aiheutuu ohjelmakau-
den 2007—2013 päättyneiltä hankkeilta pur-
kautuneiden valtuuksien uudelleenbudjetoin-
neista. 

Purkautuneiden myöntämisvaltuuksien uu-
delleenbudjetoinnilla otetaan käyttöön
2 307 000 euroa teknisen tuen hankkeiden val-
tuuksista peruuntuneista tai tehtyjä sitoumuk-
sia arvioitua pienempänä toteutuneista raken-
nerahastohankkeista käyttämättä jääneet val-

tuudet sekä 2 189 000 euroa tarkastuksissa
havaittujen väärinkäytösten perusteella takai-
sinperityistä valtuuksista.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä 2 696 000
euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitus-
osuutta ja 1 800 000 euroa valtion rahoitus-
osuutta.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan
valtiolle aiheutuvan menoja 1 900 000 euroa
vuonna 2014 ja 2 596 000 euroa vuonna 2015.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 565 590 000
2013 tilinpäätös 466 306 515
2012 tilinpäätös 495 138 213

60.  Energiapolitiikka

40. Energiatuki (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään  500 000  euroa.

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

mikäli vuoden 2013 myöntämisvaltuutta on
jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2014
enintään 82 500 000 eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Valtuuden vähennys
5 000 000 euroa on osa hallituksen linjaamien
menosäästöjen kokonaisuutta.

Myöntämisvaltuuden vähenemisestä arvioi-
daan valtiolle aiheutuvan menojen vähennystä
500 000 euroa vuonna 2014, 2 000 000 euroa
vuonna 2015, 1 250 000 euroa vuonna 2016,
750 000 euroa vuonna 2017 ja 500 000 euroa
vuonna 2018.

2014 I lisätalousarvio -500 000
2014 talousarvio 72 905 000
2013 tilinpäätös 29 282 488
2012 tilinpäätös 49 791 343
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  154 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu siir-

rosta momentille 24.01.01 sosiaali- ja terveys-
ministeriön hallinnonalan Geneveen sijoittu-

vasta erityisasiantuntijan palkkaamisesta ai-
heutuvia menoja varten.

2014 I lisätalousarvio -154 000
2014 talousarvio 40 990 000
2013 tilinpäätös 41 030 000
2012 tilinpäätös 40 262 000

02.  Valvonta

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
taviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  270 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys on siirtoa momen-
tilta 28.70.20 ja aiheutuu Sähköisen hallinnon

ja Terhikki-rekisterin uudistamishankkeesta
(SAMPO) aiheutuvista kustannuksista.

2014 I lisätalousarvio 270 000
2014 talousarvio 11 771 000
2013 tilinpäätös 12 165 000
2012 tilinpäätös 14 743 000

03.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta

63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha
3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että
määrärahaa saa käyttää:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujär-
jestelmän kehittämiseen tietoteknologian avul-
la ja tietoteknologian hyödyntämisen edellyt-
tämän infrastruktuurin rakentamiseen

2) hankkeen läpiviemisen edellyttämään
koulutus- ja kehittämistoimintaan sosiaali- ja
terveysministeriön erikseen määräämin perus-
tein

3) valtionavustusten ja rahoitusavustusten
maksamiseen

4) sosiaali- ja terveysministeriön strategista
ja toiminnallista suunnittelua ja päätöksente-
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koa tukevien tutkimus- ja kehittämishankkei-
den rahoittamiseen

5) ministeriön toimialaan liittyvien ohjelmi-
en ja kokeilujen toimeenpanosta aiheutuvien
toimintamenojen ja rahoitusavustusten maksa-
miseen

6) EU:n hyväksymien puite- ja aihealueit-
taisten ohjelmien mukaisten hankkeiden ra-
hoittamiseen

7) hankkeen tarkastuksesta ja valvonnasta ai-
heutuviin menoihin.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta hen-
kilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän
palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden me-
nojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Terveydenhuollon kan-
sallisen sähköisen arkiston (KanTa) tietojär-
jestelmäarkkitehtuurin määrittelyyn ja perusta-
miseen liittyviin menoihin ja sähköisen arkis-
topalvelun valtakunnallisen toimijan
toiminnasta aiheutuviin menoihin on avattu
oma momentti 33.01.25, minkä vuoksi kohta
4) voidaan poistaa.

 Momentille ei edellä olevan johdosta ehdo-
teta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 10 130 000
2013 tilinpäätös 9 326 000
2012 tilinpäätös 10 480 000

30.  Sairausvakuutus

28. Kansallisen yhteyspisteen ja terveyden-
huollon palveluvalikoimaneuvoston toiminta-
kulut (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perustelujen kohtaa 2) muutetaan
siten, että määrärahaa saa käyttää palveluvali-
koimaneuvoston perustamisesta ja toiminnasta
aiheutuvien menojen korvaamiseen sekä enin-
tään neljää henkilötyövuotta vastaavan henki-
löstömäärän palkkaamiseen sosiaali- ja ter-
veysministeriön yhteyteen perustettavaan pal-
veluvalikoimaneuvostoon.

S e l v i t y s o s a :  Momentin perusteluja on
muutettu siten, että palveluvalikoimatoimieli-
men nimi on korjattu palveluvalikoimaneuvos-
toksi.

Momentin nimike on muutettu.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-

ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 1 272 000
2013 tilinpäätös 267 000

60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

30. Valtion korvaus terveydenhuollon valta-
kunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirto-
määräraha 3 v)

Momentin perustelujen kohtaa 2) täydenne-
tään siten, että määrärahaa saa käyttää myös:

2) valtakunnalliselle toimijalle, järjestöille,
säätiöille tai yhdistyksille vakavien onnetto-
muustilanteiden hoitamisesta Suomessa tai ul-

komailla aiheutuvien ylimääräisten kustannus-
ten korvaamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Momentin perusteluja on
täydennetty siten, että valtion korvausta voitai-
siin maksaa myös ulkomailla aiheutuvien ter-
veydenhuollon valtakunnallisen valmiuden
ylimääräisten kustannusten korvaamiseen. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.
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2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 500 000
2013 tilinpäätös 500 000
2012 tilinpäätös 200 000
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.  Ympäristön- ja luonnonsuojelu

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtä-
vät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  5 067 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
67 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuk-
sista.

Lisäksi lisämäärärahasta 5 000 000 euroa on
tarkoitus käyttää kansallispuistojen sekä luon-
to- ja kulttuurikohteiden rakennusten, raken-
teiden ja palvelujen parantamiseen niin, että

niitä voidaan hyödyntää luontomatkailussa.
Lisämäärärahalla rahoitettavien hankkeiden
työllistäviksi vaikutuksiksi arvioidaan yhteen-
sä runsaat 40 henkilötyövuotta. 

2014 I lisätalousarvio 5 067 000
2014 talousarvio 29 555 000
2013 tilinpäätös 32 484 000
2012 tilinpäätös 31 889 000

20.  Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

60. Siirto valtion asuntorahastoon
Avustukset
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että vuonna 2014 saa valtion asuntorahaston
varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla
myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia
yhteensä enintään 2 500 000 euroa pääkaupun-
kiseudun kunnissa niille, jotka rakennuttavat
vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtion-
takauksesta annetun lain mukaisia vuokra-
asuntoja. Käynnistysavustuksen suuruus on
5 000 euroa edellä tarkoitettua asuntoa koh-
den. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus-
ja kehittämiskeskus.

Momentin perusteluja täydennetään lisäksi
siten, että vuonna 2014 saa valtion asuntora-

haston varoista myöntää korjaus-, energia- ja
terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/
2005) mukaisia avustuksia yhteensä enintään
10 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Pääkaupunkiseudun
vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseksi otetaan
vuosina 2014—2015 käyttöön vuokra-asunto-
jen rakentamisen takauslainaan liittyvä määrä-
aikainen käynnistysavustus, jolla arvioidaan
tuettavan noin 500 asunnon rakentamista vuo-
sittain. Käynnistysavustus vähentää kohteen
oman pääoman tarvetta. Avustus on tarkoitus
myöntää pääsääntöisesti asuinalueiden täyden-
nysrakentamishankkeisiin. Hallitus antaa
eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liitty-
vän esityksen laiksi vuokra-asuntojen rakenta-
mislainojen valtiontakauksesta annetun lain
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muuttamisesta siten, että käynnistysavustuk-
sella tuettavista kohteista ei peritä takausmak-
sua.

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuk-
sista annetun lain (1184/2005) mukaisia avus-
tuksia voidaan myöntää ensisijaisesti vanhus-
ten ja vammaisten henkilöiden asuntojen kor-
jaamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen
asuinrakennuksista. Lisäksi avustuksia voi-
daan myöntää hissien rakentamiseen. Muita

mainitun lain mukaisia avustuksia ei myönne-
tä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio —
2013 tilinpäätös —
2012 tilinpäätös —
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