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YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2015 lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Kansainvälisen talouden kehitysnäkymät ovat kaksijakoiset. Maailmantalouden kasvun kiihty-
misestä vastaavat lähinnä Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Sen sijaan monissa kehittyvissä talouk-
sissa kasvu on merkittävästi totuttua hitaampaa. Venäjän on vaikea välttää taantuma tänä vuonna.
Euroalueen tilanteen ennustetaan jatkuvan vaisuna.

Suomen talous kääntyi hienoiseen kasvuun vuoden 2014 puolivälissä ja kasvun ennakoidaan jat-
kuvan vaimeana kuluvana vuonna. Talouden toipumista tukee viennin asteittainen elpyminen ja
investointien käynnistyminen. Kokonaiskysyntä riittää vain vajaan prosentin talouskasvuun Suo-
messa tänä vuonna.

Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,8 pro-
senttiin vaikka työllisyys lisääntyy edellisestä vuodesta 0,1 prosenttia. Hintapaineet hiipuvat
edelleen ja inflaatio jää 0,8 prosenttiin, josta välillisen verotuksen kiristyksen vaikutus on lähes
½ prosenttiyksikköä.

Julkinen talous on vuonna 2015 alijäämäinen jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Julkisen talouden
tila kohenee hieman tänä vuonna sopeutustoimien ja talouden hienoisen elpymisen ansiosta. Ali-
jäämä on kuitenkin edelleen tuntuva ja julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin rajan.

Tuloarviot

Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 36 milj. euroa. 

Verotuloarvioita tarkistetaan talousarvioesityksen antamisen jälkeen linjattujen veroperustemuu-
tosten mukaisesti. Verotuloja koskevaa arviota alennetaan yhteensä 2,4 milj. euroa. Sähkön pien-
tuotannon veromuutokset vähentävät energiaveron tuottoa noin 2 milj. euroa. Lisäksi pienpani-
moiden veromuutos pienentää alkoholiveron tuottoa noin 0,4 milj. euroa vuositasolla.

Arviota sekalaisista tuloista ehdotetaan alennettavan nettomääräisesti noin 34 milj. euroa. Arvi-
ota EU:n maataloustukirahastosta saatavista tuloista alennetaan 19 milj. euroa. Suomen Venäjän
edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen alenemisen arvioidaan heikentävän tulo-
arviota noin 15 milj. euroa.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 36 milj. euron vähennys ja määrärahojen 312 milj. euron lisäys huomioon
ottaen vuoden 2015 lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 348 milj. eurolla.
Valtion nettolainanotoksi vuonna 2015 arvioidaan noin 5,1 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuo-
den 2015 lopussa arvioidaan olevan noin 100 mrd. euroa, mikä on noin 48 % suhteessa brutto-
kansantuotteeseen.
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Vaalikauden kehys 

Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi noin 214 milj. eurolla. Vuoden 2015 kehys-
menojen taso olisi 42 182 milj. euroa.

Menokehys vuodelle 2015 oli varsinaisen talousarvion jälkeen 42 167 milj. euroa. Kertaluontei-
sia lisäpanostuksia voidaan kattaa vuodelta 2014 käyttämättä jääneestä kehyksen ns. jakamatto-
masta varauksesta. Lisätalousarvioesityksen kertaluonteisiin menoihin käytetään edellisen vuo-
den jäljelle jäänyttä jakamatonta varausta 33,8 milj. euroa. Vuoden 2015 kehystasoa korotetaan
teknisesti tällä summalla.

Kehyksen hinta- ja rakennekorjaukset huomioon ottaen vuoden 2015 kehystaso on 42 212 milj.
euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 30,3 milj. euroa.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

2013
Tilinpäätös

2014
Hyväksytty
 talousarvio

(TA+LTA:t)

2015
Hyväksytty
talousarvio

2015
Hallituksen

esitys
2015

Yhteensä

Määrärahat yhteensä 
(pl. valtionvelan vähentäminen) 54 587 54 846 53 864 312 54 177
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 737 1 738 1 766 - 1 766

Tuloarviot yhteensä 
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 46 172 47 847 49 143 -36 49 107
— Verotulot 38 740 39 559 39 911 -2 39 909
— Muut tulot 7 432 8 288 9 232 -34 9 198
Nettolainanotto ja velanhallinta 
(mom. 15.03.01) 6 420 6 999 4 721 348 5 069
— Nettolainanotto 6 424 7 049 4 771 348 5 119
— Velanhallinta -4 -50 -50 - -50

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa

Momentti Asia 2015

27.10.01, 27.10.18, 
27.30.20

Puolustusvoimien menojen indeksikorjauksen tarkistus vuoden 2014 
toteutuneen hintakehityksen mukaiseksi -11,0

24.30.66 Päästöoikeuksien huutokaupoista ajalla 29.8.—31.12.2014 kertyneiden 
tulojen ohjaaminen kertaluonteisiin kehitysyhteistyön ja ilmasto-
rahoituksen hankkeisiin 19,1

26.20.70 Rajavartiolaitoksen konseptiveneen hankinnan viivästyksestä johtuen 
LTAE3 2013 myönnetty 2,5 milj. euron määräraha peruutetaan ja 
budjetoidaan uudelleen 2,5

useita Kertaluonteisten menojen rahoittaminen vuonna 2014 käyttämättä 
jääneestä kehysvarauksesta 33,8

Yhteensä 44,4
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Kasvua ja työllisyyttä tukevat toimenpiteet

Työllisyyttä ja kasvua tukevia valtuus- ja määrärahalisäyksiä ehdotetaan kaikkiaan noin 280 milj.
eurolla, josta määrärahavaikutus vuodelle 2015 on noin 80 milj. euroa.

Pansio-luokan miinantorjuntalauttojen peruskorjaukseen ehdotetaan kotimaisen teollisuuden
työllisyyttä tukeva 10 milj. euron valtuus ja 2 milj. euron määrärahalisäys.

Arkistolaitoksen huonokuntoisten aineistokoteloiden vaihtamiseen ehdotetaan noin 0,8 milj. eu-
roa.

Elintarvikkeiden uusien vientimahdollisuuksien edistämiseen ehdotetaan 0,8 milj. euron määrä-
rahaa. Sähköisen järjestelmän luomiseen vientitodistusten välittämiseksi Suomen ja Kiinan välil-
lä ehdotetaan 0,8 milj. euron määrärahaa.

Liikennevirastolle ehdotetaan 22,5 milj. euron valtuutta vt 8 korjaamiseen, jotta Pyhäjoen ydin-
voimalan rakentaminen voidaan käynnistää. Ydinvoimalan vaatimien liikenneinvestointien val-
tion osuus nousee näin ollen aikaisempi voimalaitosalueelle johtavan tien 7,4 milj. euron valtuus
huomioiden yhteensä 30 milj. euroon. Äänekosken biotuotetehtaan vaatimien kuljetusten turvaa-
miseksi ehdotetaan 138 milj. euron valtuutta sekä 13 milj. euron määrärahaa. Paikallista rata- ja
tieverkkoa korjataan vastaamaan lisääntyvien kuljetusten määrää sekä alueen liikenneturvalli-
suutta. Lisäksi vt 8 Sepänkylän ohikulkutie valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 2,5 milj. eurolla
kallioiden louhinnan kustannusarvion nousun johdosta. 

Perusväylänpidon momentille ehdotetaan noin 7,8 milj. euron lisäystä, josta 3 milj. euroa käytet-
täisiin Hanko—Hyvinkää radan kunnostukseen. Tavoitteena on parantaa mm. rataosan turvalli-
suutta poistamalla tasoristeyksiä. Pihtiputaan liikenneolosuhteiden kehittämiseen liittyen vt 4:llä
sijaitsevan risteysalueen liikennejärjestelyihin ehdotetaan noin 1,3 milj. euroa tavoitteena paran-
taa paikallisten matkailu ja teollisuusalueella sijaitsevien yritysten liikennöintiä ja kuljetuksia.
Loput 3,5 milj. euroa lisäyksestä kohdennettaisiin perusväylänpitoon kertyneen korjausvelan vä-
hentämiseen.

Yritysrahoituksen turvaamiseksi käynnistetään uusi sijoitusohjelma, minkä vuoksi Suomen Teol-
lisuussijoitus Oy:n pääomasijoitustoimintaan lisätään 25 milj. euroa. Lisäksi Finnvera Oyj:n va-
rainhankintaan tarkoitettujen lainojen myöntämisvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi 200 milj.
eurosta 500 milj. euroon. Lisäyksellä turvataan Finnveran varainhankinta silloin, kun yhtiö ei voi
saada markkinoilta kohtuuhintaisesti varoja. 

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen ehdotetaan 20 milj. euron lisäystä
myöntämisvaltuuteen ja 3,2 milj. euron lisäystä määrärahaan. Lisäys on tarkoitus käyttää talou-
dellista kasvua ja työpaikkoja tuoviin hankkeisiin äkillisen rakennemuutoksen alueilla sekä en-
nakoivasti muilla työpaikkamenetysten uhkaamilla alueilla.

Laivanrakennuksen innovaatiotukeen ehdotetaan 20 milj. euron määrärahaa. Tukea saa myöntää
Suomessa rekisteröidylle laivanrakennusyritykselle, laivankorjausyritykselle ja laivankonversio-
yritykselle sekä kelluvia ja liikkuvia offshore -rakenteita valmistaville yritykselle. Energiatukeen



YLEISPERUSTELUT
Y 8

ehdotetaan 30 milj. euron myöntämisvaltuutta ja 3 milj. euron määrärahaa mm. biotalouden tu-
kemiseen.

Muita tarkistuksia

Sotilaallisen kriisinhallinnan menoja ehdotetaan lisättäväksi noin 15 milj. eurolla mahdolliseen
uuteen operaatioon varautumiseksi. Lisäyksestä ulkoasiainministeriön hallinnonalan osuus on
5,9 milj. euroa ja puolustusministeriön hallinnonalan osuus 9,2 milj. euroa

Poliisin todistajansuojeluohjelman kehittämiseksi ehdotetaan poliisin toimintamenoihin kerta-
luonteista 0,4 milj. euron lisäystä. Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 1,9 milj. euron lisämäärärahaa
itärajan valvonnan tehostamiseen.

Valtiovarainministeriön toiminnan turvaamiseen ehdotetaan 2,4 milj. euroa, josta 0,4 milj. euroa
on siirtoa hallinnonalan sisällä. Verohallinnon toiminnan edellytysten parantamiseen ehdotetaan
lisäyksenä 2,5 milj. euroa.

Yleissivistävän koulutuksen laadun kehittämiseen vuonna 2015 myönnettäviin avustuksiin koh-
distetaan noin 6 milj. euron lisäys, jolla avustukset palautetaan talousarvioesityksen mukaiselle
tasolle. 

Osaamisen kehittämisen määrärahaan ehdotetaan 25 milj. euron lisäystä koulutuksen korvaami-
sesta annetussa laissa (1140/2013) tarkoitetun korvauksen maksamiseen valtionhallinnon viras-
tojen ja laitosten lisäksi myös työttömyysvakuutusrahastolle.

Petokorvauksiin ehdotetaan lisättäväksi 3,7 milj. euroa, jotta korvaukset voidaan maksaa täysi-
määräisesti.

Kestävän metsätalouden rahoittamisen Kemera-tuen valtuutta lisätään 35 milj. eurosta 45 milj.
euroon.

Etelä-Suomen soidensuojeluohjelman toteuttamiseksi valtion mailla Metsähallituksen peruspää-
omaa ehdotetaan voitavan alentaa 1,85 milj. eurolla. Peruspääoman muutoksella ei ole vaikutusta
tuloutustavoitteeseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenoihin ehdotetaan 0,5 milj. euron lisäystä julkisen työ-
voima- ja yrityspalvelun toimintamalliuudistuksen käynnistämiseksi. 

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estämiseen ehdotetaan
100 milj. euroa ja Finnvera Oyj:n tappiokorvauksiin kaivostoiminnan tappiokirjauksista johtuen
ehdotetaan 44 milj. euroa.

Teknologiakeskus VTT Oy:n avustuksiin ehdotetaan 19,2 milj. euron lisäystä johtuen VTT:n yh-
tiöittämiseen liittyvästä lisäeläkevakuutuksesta. 
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Kiintiöpakolaisten määrä nostetaan 750 henkilöstä 1 050 henkilöön, minkä vuoksi valtion kotout-
tamiskorvauksiin kunnille ehdotetaan noin 1,5 milj. euron lisäystä ja kiintiöpakolaisten maahan-
tulomatkojen järjestämiseen 146 000 euron lisäystä.

Vankiterveydenhuollon hallintoa ollaan siirtämässä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalal-
le vuodesta 2016 lukien. Siirron valmistelemiseksi ehdotetaan 421 000 euron määrärahaa Terve-
yden ja hyvinvoinnin laitoksen alaiselle vankiterveydenhuollon yksikölle. Vankien ja puolustus-
voimien terveydenhuollon valvonta aiheuttaisi uusia tehtäviä Aluehallintovirastoille ja Sosiaali-
ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Uuden henkilöstön rahoitus toteutettaisiin määräraha-
siirroin puolustusministeriön, oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta.
Vankiterveydenhuollon siirto aiheuttaa vuodesta 2016 alkaen pysyvän lisäkustannuksen, johon
on tarkoitus ehdottaa lisämäärärahaa 250 000 euroa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
ovat muuttamassa samoihin tiloihin vuoden 2015 aikana. Muuttojen aiheuttamiin lisäkuluihin eh-
dotetaan yhteensä 200 000 euron kertaluonteista määrärahaa.

Valtion rahoitusta turvakotitoimintaan ehdotetaan lisättäväksi 3,55 milj. eurolla turvakotipaikko-
jen nykyisen määrän turvaamiseksi.

Etuusmenoarvioiden tarkentumisen seurauksena työttömyysturvan määrärahatarve kasvaa ansio-
päivärahan osalta 43 milj. eurolla ja peruspäivärahan osalta 46 milj. eurolla.

Määrärahalisäysten rahoittamiseksi sekä varmistaakseen kehyksessä pysymisen eräiden määrä-
raha-arvioiden tasoa on tarkistettu. Osin määräraha-arviot ovat pienentyneet ajoitusmuutosten
sekä korkotason alenemisen seurauksena. Lisäksi eräitä määrärahatasoja on leikattu niissä olevi-
en suurten siirtyvien erien takia. Kehitysyhteistyömenoja alennetaan 15 milj. eurolla ja ulkoasi-
ainministeriön hallinnonalan jäsenmaksumomenttia 5 milj. eurolla. Kejo-hankkeen toimintame-
noja on menojen lykääntymisen takia alennettu 4 milj. eurolla. Suomen Akatemian myöntöval-
tuuden käytöstä aiheutuvaa määrärahatarvetta alennetaan 12 milj. eurolla tutkimusmäärärahojen
maksuaikataulun muutosten johdosta. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotukeen osoitettua mää-
rärahaa vähennetään 14,8 milj. eurolla ennakoitua matalammaksi arvioitavan korkotason johdos-
ta. Energiatuen maksatusarviota tarkistetaan alaspäin 8,4 milj. eurolla. Arvio maksuista Euroopan
unionille on alentunut 10 milj. eurolla.
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Eduskunnan vuodelle 2015 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen 
muutokset pääluokittain, euroa

Pääluokka
Hyväksytty
talousarvio

Hallituksen
esitys Yhteensä

21. Eduskunta 164 169 000 - 164 169 000
22. Tasavallan presidentti 19 150 000 - 19 150 000
23. Valtioneuvoston kanslia 186 460 000 - 186 460 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 211 586 000 5 332 000 1 216 918 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 899 771 000 91 000 899 862 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 1 226 036 000 1 785 000 1 227 821 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 658 789 000 1 482 000 2 660 271 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 16 955 504 000 11 593 000 16 967 097 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

hallinnonala 6 772 549 000 -4 860 000 6 767 689 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön 

hallinnonala 2 660 593 000 -33 900 000 2 626 693 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön 

hallinnonala 2 897 502 000 28 540 000 2 926 042 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön 

hallinnonala 3 522 975 000 208 682 000 3 731 657 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön 

hallinnonala 12 719 008 000 93 694 000 12 812 702 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 203 886 000 - 203 886 000
36. Valtionvelan korot 1 766 100 000 - 1 766 100 000
Yhteensä 53 864 078 000 312 439 000 54 176 517 000

Eduskunnan vuodelle 2015 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden 
muutokset osastoittain, euroa

Osasto
Hyväksytty
talousarvio

Hallituksen
esitys Yhteensä

11. Verot ja veronluonteiset tulot 39 911 310 000 -2 400 000 39 908 910 000
12. Sekalaiset tulot 6 049 829 000 -33 630 000 6 016 199 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja 

voiton tuloutukset 2 767 600 000 - 2 767 600 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velan-

hallinta) 414 500 000 - 414 500 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 49 143 239 000 -36 030 000 49 107 209 000

15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 4 720 839 000 348 469 000 5 069 308 000
Yhteensä 53 864 078 000 312 439 000 54 176 517 000



Vuoden 2015 lisätalousarvio

TULOARVIOT

Osasto 11 €

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -2 400 000

08. Valmisteverot -2 400 000

04. Alkoholijuomavero, vähennystä ...................................................... -400 000
07. Energiaverot, vähennystä ................................................................ -2 000 000

Osasto 12

12. SEKALAISET TULOT -33 630 000

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala -14 630 000

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä .................. -14 630 000

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala -19 000 000

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot, vähennystä ............... -19 000 000
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Osasto 15

15. LAINAT 348 469 000

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 348 469 000

01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä ......................................... 348 469 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä: 

312 439 000
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka  23 €

23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA —

01. Hallinto —

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) ..... —
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v) —

Pääluokka  24

24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 332 000

01. Ulkoasiainhallinto 325 000

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 325 000

10. Kriisinhallinta 5 847 000

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomäärä-
raha), lisäystä ................................................................................... 5 847 000

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 4 160 000

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä .......... 4 160 000

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot -5 000 000

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v), vähen-
nystä ................................................................................................. -5 000 000

Pääluokka  25

25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 91 000

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 116 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä ................................................................................................... 116 000



Pääluokka 2614

40. Rangaistusten täytäntöönpano -25 000

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vä-
hennystä ........................................................................................... -25 000

Pääluokka  26

26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 785 000

01. Hallinto -295 000

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennys-
tä ...................................................................................................... -295 000

10. Poliisitoimi -3 230 000

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ........... 770 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vä-

hennystä ........................................................................................... -4 000 000

20. Rajavartiolaitos 4 400 000

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäys-
tä ...................................................................................................... 1 900 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ........ 2 500 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -436 000

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähen-
nystä ................................................................................................. -436 000

40. Maahanmuutto 1 346 000

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ................................................... 1 200 000

21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), 
lisäystä ............................................................................................. 146 000

Pääluokka  27

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 482 000

10. Sotilaallinen maanpuolustus -7 382 000

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -5 020 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä ... -2 362 000



Pääluokka 28 15

30. Sotilaallinen kriisinhallinta 8 864 000

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomäärä-
raha 2 v), lisäystä ............................................................................. 8 864 000

Pääluokka  28

28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 11 593 000

01. Hallinto 2 800 000

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä ................................................................................................... 2 400 000

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistaja-
ohjaus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .............................................. 800 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirto-
määräraha 2 v), vähennystä ............................................................. -400 000

10. Verotus ja tulli 2 810 000

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ......... 2 500 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...................... 310 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) ....................... —

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 270 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v), lisäystä .......................................................................... 100 000

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä ................................................................................................... 170 000

40. Valtion alue- ja paikallishallinto 75 000

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähen-
nystä ................................................................................................. -25 000

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ........... 100 000

60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 25 000 000

12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) ............................... 25 000 000

70. Valtionhallinnon kehittäminen -1 200 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä ........ -1 200 000

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -8 162 000

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä .......... -162 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähen-

nystä ................................................................................................. -8 000 000
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92. EU ja kansainväliset järjestöt -10 000 000

69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä ............. -10 000 000

Pääluokka  29

29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN 
HALLINNONALA -4 860 000

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 100 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä mää-
räraha), lisäystä ................................................................................ 100 000

10. Yleissivistävä koulutus 6 050 000

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v) ................................................................................................... —

30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustan-
nuksiin (arviomääräraha), lisäystä ................................................... 6 050 000

20. Ammatillinen koulutus —

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v) ................................................................................................... —

30. Aikuiskoulutus —

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomäärära-
ha), vähennystä ................................................................................ -1 500 000

33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan 
vahvistaminen (arviomääräraha), lisäystä ....................................... 1 500 000

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus -11 180 000

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...... 820 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), vähen-

nystä ................................................................................................. -12 000 000

80. Taide ja kulttuuri 170 000

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-
säystä ............................................................................................... 70 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ........ 100 000

90. Liikuntatoimi —

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakas-
vatuksen edistämiseen (arviomääräraha) ......................................... —
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Pääluokka  30

30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN 
HALLINNONALA -33 900 000

01. Hallinto ja tutkimus 1 600 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ................ 1 600 000

10. Maaseudun kehittäminen -22 800 000

41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähen-
nystä ................................................................................................. -14 800 000

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), li-
säystä ............................................................................................... 12 000 000

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehit-
tämisestä (arviomääräraha), lisäystä ................................................ 2 000 000

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseu-
dun kehittämiseen (arviomääräraha), vähennystä ........................... -22 000 000

20. Maa- ja elintarviketalous -19 000 000

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), vä-
hennystä ........................................................................................... -650 000

41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha), vähennystä ..... -19 000 000
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäys-

tä ...................................................................................................... 400 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 

3 v) ................................................................................................... 250 000

40. Luonnonvaratalous 6 300 000

21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) ............ —
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) ....... —
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 

2 v), lisäystä ..................................................................................... 3 700 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomäärära-

ha) .................................................................................................... —
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 600 000

63. Metsähallitus —
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Pääluokka  31

31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN 
HALLINNONALA 28 540 000

10. Liikenneverkko 27 849 000

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ............................... 7 793 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon 

(siirtomääräraha 3 v), lisäystä .......................................................... 1 340 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä .............. 18 716 000

20. Liikenteen viranomaispalvelut -243 000

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), vähennystä ............................................................................... -243 000

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 934 000

43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirto-
määräraha 2 v) ................................................................................. 934 000

Pääluokka  32

32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 208 682 000

01. Hallinto 101 662 000

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä ............................................................................................. 643 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v), lisäystä ................................................................... 1 144 000

21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha 
(siirtomääräraha 2 v), vähennystä .................................................... -125 000

22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahin-
kojen estäminen (siirtomääräraha 2 v) ............................................ 100 000 000

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (ar-
viomääräraha) .................................................................................. —

20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 108 676 000

06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 
3 v), lisäystä ..................................................................................... 200 000

41. Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämi-
seen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ................................................. 303 000

42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) ........... —
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) ............... 20 000 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä .......... 44 005 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan 

(siirtomääräraha 2 v), lisäystä .......................................................... 19 168 000
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82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) ............ —
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 

3 v), lisäystä ..................................................................................... 25 000 000

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 2 400 000

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
vähennystä ....................................................................................... -800 000

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arvio-
määräraha), lisäystä ......................................................................... 3 200 000

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) .............. —

40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä -116 000

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), 
vähennystä ....................................................................................... -116 000

60. Energiapolitiikka -5 440 000

40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä ...................................... -5 440 000

70. Kotouttaminen 1 500 000

30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha), lisäystä .................. 1 500 000

Pääluokka  33

33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN 
HALLINNONALA 93 694 000

01. Hallinto 896 000

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä ............................................................................................. 19 000

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v), lisäystä ................................................................ 185 000

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v), lisäystä ................................................................... 271 000

06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon 
yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) .................................. 421 000

02. Valvonta 248 000

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot 
(siirtomääräraha 2 v), lisäystä .......................................................... 148 000

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v), lisäystä ................................................................ 100 000

20. Työttömyysturva 89 000 000

50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä ............ 43 000 000
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51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä ............ 46 000 000

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 3 550 000

52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä ............................................................................................. 3 550 000

Pääluokka  35

35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA —

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu —

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) ................................... —
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) ............................................ —

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen —

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

Määrärahojen kokonaismäärä: 

312 439 000
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T U L O A R V I O T

Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

08.  Valmisteverot

04. Alkoholijuomavero

Momentilta vähennetään  400 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu siitä, että hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesi-
tykseen liittyvän esityksen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttami-
sesta. Esityksen mukainen pienpanimoiden alkoholiveron alennusten korottaminen aiheuttaisi
vuoden 2013 tuotannon tasoilla arvioituna noin 400 000 euron vuotuisen verotulojen menetyk-
sen.

2015 I lisätalousarvio -400 000
2015 talousarvio 1 384 000 000
2014 talousarvio 1 442 000 000
2013 tilinpäätös 1 335 524 857

07. Energiaverot

Momentilta vähennetään  2 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu siitä, että hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesi-
tykseen liittyvän esityksen laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain
muuttamisesta, jolla muutetaan sähkön pientuotannon verotusta.
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2015 I lisätalousarvio -2 000 000
2015 talousarvio 4 581 000 000
2014 II lisätalousarvio -128 000 000
2014 talousarvio 4 400 000 000
2013 tilinpäätös 4 170 712 814
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Osasto 12
SEKALAISET TULOT

24.  Ulkoasiainministeriön hallinnonala

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Momentilta vähennetään  14 630 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu Suomen Venäjän edustustoista saatavien viisumien käsit-
telymaksutulojen vähenemisestä.

2015 I lisätalousarvio -14 630 000
2015 talousarvio 59 620 000
2014 III lisätalousarvio -500 000
2014 talousarvio 17 260 000
2013 tilinpäätös 13 027 321

30.  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Momentilta vähennetään  19 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Viitaten momentin 30.20.41 perusteluihin tulokertymä supistuu menojen vä-
henemisen johdosta.

2015 I lisätalousarvio -19 000 000
2015 talousarvio 534 003 000
2014 talousarvio 535 888 000
2013 tilinpäätös 532 907 277
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Osasto 15
LAINAT

03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään lisäystä  348 469 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 348 469 000 euroa,
jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 119 308 000 euroa vuonna 2015. Velanhal-
linnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 069 308 000 euroa vuonna 2015.

2015 I lisätalousarvio 348 469 000
2015 talousarvio 4 720 839 000
2014 III lisätalousarvio -433 396 000
2014 II lisätalousarvio 327 406 000
2014 I lisätalousarvio -23 806 000
2014 talousarvio 7 129 086 000
2013 tilinpäätös 6 419 515 623

Tulot ja menot (milj. euroa)

Tulot
Nimellisarvoinen nettolainanotto 5 119
Menot
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 5 069
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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)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvoston ja sen
ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma
seuraavasti:

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

2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 114 712 000
2014 I lisätalousarvio 1 440 000
2014 talousarvio 32 163 000
2013 tilinpäätös 32 160 000

Käyttösuunnitelma (euroa)

1. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelu-
tehtävät (1.3.2015 alkaen) 104 712 000

2. Valtioneuvoston kanslian muut menot 10 000 000
Yhteensä 114 712 000
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22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilö-
työvuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

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

2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 6 400 000
2014 talousarvio 5 000 000
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Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Ulkoasiainhallinto

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  325 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 243 000 euroa aiheutuu siirrosta momentilta 31.20.01 Suomen
Lontoon suurlähetystössä toimivan merenkulun erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoi-
hin 1.4.2015—31.12.2015 ja 82 000 euroa siirrosta momentilta 33.01.01 Suomen Moskovan
suurlähetystössä toimivan sosiaali- ja terveysalan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoi-
hin 1.12.2014—31.5.2015.

2015 I lisätalousarvio 325 000
2015 talousarvio 233 201 000
2014 III lisätalousarvio 14 500 000
2014 I lisätalousarvio 154 000
2014 talousarvio 202 407 000
2013 tilinpäätös 200 551 000

10.  Kriisinhallinta

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  5 847 000  euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttösuunnitelma Lisätalousarvio
Muutettu

käyttösuunnitelma

01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmius-
ajan menot 1 020 000 - 1 020 000

03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot 
(UNMIL-operaatio) 260 000 +18 000 278 000
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S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 18 000 euroa käyttö-
suunnitelmakohtaan 03., vähennyksenä 17 000 euroa käyttösuunnitelmakohdasta 04. ja 6 000 eu-
roa käyttösuunnitelmakohdasta 06. tarkentuneiden päivärahakustannusten johdosta sekä lisäyk-
senä 5 852 000 euroa käyttösuunnitelmakohtaan 09. kriisinhallinnan lisämenoihin.

2015 I lisätalousarvio 5 847 000
2015 talousarvio 52 780 000
2014 III lisätalousarvio —
2014 I lisätalousarvio 2 800 000
2014 talousarvio 56 302 000
2013 tilinpäätös 43 502 995

30.  Kansainvälinen kehitysyhteistyö

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  4 160 000  euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot 
(KFOR-operaatio) 2 177 000 -17 000 2 160 000

05. Yhteiset menot 5 226 000 - 5 226 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallinta-

joukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 987 000 -6 000 981 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 10 249 000 - 10 249 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisä-

menoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin 
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin 
kriisinhallintamenoihin 400 000 +5 852 000 6 252 000

10. Atalanta-operaation menot 711 000 - 711 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 149 000 - 1 149 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 27 318 000 - 27 318 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 145 000 - 1 145 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 790 000 - 790 000
17. Keski-Afrikan tasavallan operaation menot 

(EUFOR RCA) 1 348 000 - 1 348 000
Yhteensä 52 780 000 +5 847 000 58 627 000

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttösuunnitelma Lisätalousarvio
Muutettu

käyttösuunnitelma

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttösuunnitelma Lisätalousarvio
Muutettu

käyttösuunnitelma

1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 268 568 000 +19 149 000 287 717 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1) 231 435 000 -14 989 000 216 446 000
3. Euroopan kehitysrahasto 25 158 000 - 25 158 000
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S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 19 149 000 euroa aiheutuu päästöoikeuksien huutokaupasta
29.8.—31.12.2014 kertyneistä tuloista. Vuoden 2013 kehyspäätöksen mukaisesti päästöoikeuk-
sien huutokaupasta saadut tulot ohjataan ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön. Kertyneet
päästöhuutokauppatulot kohdennetaan tässä lisätalousarvioesityksessä käyttösuunnitelmakoh-
taan 1.

Lisäyksestä 11 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoimintahank-
keen menojen maksamisesta ja ne kohdistetaan käyttösuunnitelmakohtaan 2. Norjan ulkominis-
teriöltä on saatu vastaavat tulot vuonna 2012 ja ne on tuolloin tuloutettu momentille 12.24.99.

Vähennys 15 000 000 euroa aiheutuu siirtyvien määrärahojen kertaluonteisesta leikkauksesta ja
se kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan 2.

2015 I lisätalousarvio 4 160 000
2015 talousarvio 798 422 000
2014 III lisätalousarvio 20 455 000
2014 I lisätalousarvio 48 946 000
2014 talousarvio 891 844 000
2013 tilinpäätös 940 392 000

4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 57 300 000 - 57 300 000
5. Humanitaarinen apu 74 800 000 - 74 800 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot 

sekä kehityspoliittinen tiedotus 7 961 000 - 7 961 000
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen 

tarkastus 2 700 000 - 2 700 000
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, 

Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) 
ja kehitysyhteistyötiedotukselle 114 000 000 - 114 000 000

9. Korkotuki-instrumentti 16 500 000 - 16 500 000
Yhteensä 798 422 000 +4 160 000 802 582 000

1) Sisältää ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoimintahankkeen menoja 411 000 euroa, ministeriön ja Britannian 
kehityspoliittisen osaston (DFID) yhteistoimintahankkeen menoja 12 300 000 euroa ja ministeriön ja Itävallan kehitys-
yhteistyöviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen menoja 500 000 euroa.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttösuunnitelma Lisätalousarvio
Muutettu

käyttösuunnitelma
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90.  Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  5 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu siirtyvien määrärahojen kertaluonteisesta leikkauksesta. 

2015 I lisätalousarvio -5 000 000
2015 talousarvio 79 455 000
2014 talousarvio 86 507 000
2013 tilinpäätös 90 051 000
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Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.  Tuomioistuimet ja oikeusapu

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  116 000  euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys on siirtoa momentilta 32.40.03 ja  aiheutuu Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen lakkautetulta valituslautakunnalta markkinaoikeuteen siirrettyjen lautakunnassa vireillä
olleiden valitusasioiden käsittelystä. 

2015 I lisätalousarvio 116 000
2015 talousarvio 247 710 000
2014 III lisätalousarvio 900 000
2014 I lisätalousarvio -34 000
2014 talousarvio 259 182 000
2013 tilinpäätös 254 587 000

40.  Rangaistusten täytäntöönpano

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  25 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa momentille 28.40.01 ja aiheutuu vankien ja puolustusvoi-
mien terveydenhuollon valvonnan uusista tehtävistä.

2015 I lisätalousarvio -25 000
2015 talousarvio 228 946 000
2014 talousarvio 229 206 000
2013 tilinpäätös 225 963 000
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Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  295 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu vuokramenojen siirrosta Poliisihallitukselle (10 kk osuus)
momentille 26.10.01.

2015 I lisätalousarvio -295 000
2015 talousarvio 16 409 000
2014 talousarvio 21 774 000
2013 tilinpäätös 21 460 000

10.  Poliisitoimi

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  770 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta 400 000 euroa on kertaluonteista lisäystä todistajan-
suojeluohjelman perustamisvaiheen operatiivisiin kustannuksiin ja todistajansuojeluun otettavi-
en henkilöiden kustannuksiin, 295 000 euroa aiheutuu vuokramenojen siirrosta momentilta
26.01.01 ja 75 000 euroa siirrosta momentilta 28.40.01.

2015 I lisätalousarvio 770 000
2015 talousarvio 734 180 000
2014 I lisätalousarvio 2 387 000
2014 talousarvio 729 035 000
2013 tilinpäätös 724 613 000
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21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään  4 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu hankkeen uudelleenarvioinnista.

2015 I lisätalousarvio -4 000 000
2015 talousarvio 4 000 000
2014 III lisätalousarvio —
2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 7 000 000
2013 tilinpäätös 1 000 000

20.  Rajavartiolaitos

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  1 900 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve johtuu itärajan valvonnan tehostamisesta. Vastoin vielä
vuosi sitten tehtyä tilannearviota Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut perusteellisesti.
Itärajan valvontaa on tehostettava kiireellisesti uskottavan ja itsenäisen rajan vartioinnin toteut-
tamiseksi. Nopealla aikataululla tämä onnistuu vain lisäämällä teknistä valvontaa. Määrärahalla
kehitetään maalla olevia kiinteitä valvontajärjestelmiä Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan
alueilla, parannetaan Itäisen Suomenlahden tutkavalvonnan kattavuutta Venäjän rajalla sekä han-
kitaan siirrettäviä tekniseen valvontaan soveltuvia laitteita itärajan suppeiden kohdealueiden tila-
päiseen valvontaan.

2015 I lisätalousarvio 1 900 000
2015 talousarvio 229 813 000
2014 talousarvio 229 939 000
2013 tilinpäätös 228 870 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  2 500 000  euroa.

Vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetty 2 500 000 euron kolmevuotinen siirto-
määräraha peruutetaan ja budjetoidaan uudelleen vuodelle 2015.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu aiemmin budjetoidun määrärahan uudelleen-
budjetoinnista.

Rajavartiolaitos sai vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa 2 500 000 euron rahoituksen
merellisen viranomaisveneen konseptiveneen hankintaan. Tarjouskilpailun perusteella saadut
tarjoukset eivät täytä tarjouspyynnön vaatimuksia, joten Rajavartiolaitoksen on järjestettävä uusi
tarjouspyyntökierros kevättalven 2015 aikana, ja konseptiveneen valmistuminen tulee siirtymään
vuodelle 2016. 
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Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

2015 I lisätalousarvio 2 500 000
2015 talousarvio 12 310 000
2014 I lisätalousarvio 750 000
2014 talousarvio —
2013 tilinpäätös 96 500 000

30.  Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetäään  436 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 608 000 euroa
Hätäkeskuslaitoksen Mikkelissä, Hämeenlinnassa ja Lohjalla sijaitsevien hätäkeskusuudistuksen
seurauksena vapautuneiden toimitilojen vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä aiheu-
tuvat menovähennykset ja lisäyksenä 172 000 euroa TUVE-tietoliikenneyhteyksien lisätöiden te-
keminen Erica-järjestelmään.

2015 I lisätalousarvio -436 000
2015 talousarvio 55 590 000
2014 III lisätalousarvio 4 144 000
2014 I lisätalousarvio 687 000
2014 talousarvio 65 326 000
2013 tilinpäätös 68 857 000

40.  Maahanmuutto

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  1 200 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 ja se käytetään Ulkomaalaisasioiden
sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) jatkokehittämiseen valtiovarainministeriön ja sisä-
ministeriön 9.9.2014 allekirjoittaman yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti. 

2015 I lisätalousarvio 1 200 000
2015 talousarvio 26 355 000
2014 III lisätalousarvio 200 000
2014 talousarvio 26 609 000
2013 tilinpäätös 26 707 000
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21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  146 000  euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2015 pakolaiskiintiö on 1 050 henki-
löä.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu maahantulokustannusten kasvusta, joka syntyy vuoden 2015
pakolaiskiintiön nostamisesta 300 henkilöllä 1 050 henkilöön.

2015 I lisätalousarvio 146 000
2015 talousarvio 25 852 000
2014 III lisätalousarvio 8 511 000
2014 talousarvio 30 657 000
2013 tilinpäätös 35 601 000
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.  Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  5 020 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennyksestä 4 995 000 euroa aiheutuu vuoden 2014 toteutuneen indeksike-
hityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta ja 25 000 euroa siirrosta momentille 28.40.01
vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusiin tehtäviin.

2015 I lisätalousarvio -5 020 000
2015 talousarvio 1 843 060 000
2014 III lisätalousarvio 5 540 000
2014 I lisätalousarvio 293 000
2014 talousarvio 1 857 426 000
2013 tilinpäätös 1 784 193 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään  2 362 000  euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin
tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista
aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 38 418 000 euroa.

Valtuus
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2015 (PVKEH 2015) -tilausvaltuuden enimmäis-
määrää lisätään 10 000 000 eurolla 204 800 000 euroon.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 5 728 000 euroa
vuoden 2014 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena sekä lisäyk-
senä 2 000 000 euroa PVKEH 2015 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäämiseen liittyvänä
vuoden 2015 vuosiosuutena ja 1 366 000 euroa vuonna 2014 toteutuneista valuuttakurssimuutok-
sista aiheutuneita menoja.
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PVKEH 2015 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 10 000 000 eurolla aiheutuu siitä,
että Pansio-luokan miinantorjuntalauttojen peruskorjaukseen osoitetaan kotimaisen teollisuuden
työllisyyttä tukeva lisärahoitus. Peruskorjauksen kotimaisuusaste on noin 60 %. 

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 328 638 000 euroa aikaisem-
min myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 35 375 000 euroa vuon-
na 2015 myönnetystä tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksamiseen, 12 017 000 euroa ti-
lausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksami-
seen sekä 38 418 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2015 -tilausvaltuuteen tehdyn muutoksen johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavan-
laiseksi:

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

2015 2016 2017 2018 2019—

Yhteensä
 vuodesta

2015
 lähtien

Vanhat tilausvaltuudet
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) 
-tilausvaltuus 4 839 14 175 9 800 19 100 47 914
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien 
kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 580 580
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 
(PVKEH 2007) -tilausvaltuus 15 128 24 107 39 235
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 
(PVKEH 2009) -tilausvaltuus 48 710 22 042 15 000 85 752
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 
(PVKEH 2010) -tilausvaltuus 4 280 4 280
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 
(PVKEH 2012) -tilausvaltuus 45 000 79 380 10 000 134 380
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 
(PVKEH 2013) -tilausvaltuus 99 421 132 250 59 900 291 571
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hanke-
valmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilaus-
valtuus 9 980 8 160 18 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 
(PVKEH 2014) -tilausvaltuus 100 700 97 600 71 300 58 000 75 000 402 600
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 328 638 377 714 166 000 77 100 75 000 1 024 452

Uudet tilausvaltuudet
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 
(PVKEH 2015) -tilausvaltuus 35 375 69 050 65 850 16 825 17 700 204 800
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 35 375 69 050 65 850 16 825 17 700 204 800

Valtuudet yhteensä 364 013 446 764 231 850 93 925 92 700 1 229 252
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2015 I lisätalousarvio -2 362 000
2015 talousarvio 416 810 000
2014 III lisätalousarvio -35 046 000
2014 I lisätalousarvio -7 750 000
2014 talousarvio 470 357 000
2013 tilinpäätös 656 871 000

30.  Sotilaallinen kriisinhallinta

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

Momentille myönnetään lisäystä  8 864 000  euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 9 160 000 euroa krii-
sinhallinnan lisämenoihin ja vähennyksenä 296 000 euroa vuoden 2014 toteutuneen indeksikehi-
tyksen mukaisena kustannustasotarkistuksena.

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttösuunnitelma Lisätalousarvio
Muutettu

käyttösuunnitelma

01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot 
(KFOR-operaatio) 993 000 - 993 000

02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallinta-
joukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000 - 275 000

03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000 - 3 355 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 7 612 000 - 7 612 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot 

(UNMIL-operaatio) 47 000 - 47 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 063 000 - 6 063 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 9 500 000 - 9 500 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, 

muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 181 000 - 181 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 310 000 - 310 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000 - 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 6 316 000 - 6 316 000
16. EUTM/Malin koulutuaoperaation menot 513 000 - 513 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 240 000 - 240 000
19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallinta-

operaation menot (EUFOR/RCA) 1 040 000 - 1 040 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisä-

menoihin ja niiden jatkamiseen, kansain-
välisestä helikopterirahastosta aiheutuviin 
menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin 
osallistumisesta aiheutuviin menoihin, 
mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin 
sekä muihin kriisinhallintamenoihin 1 863 000 +8 864 000 10 727 000

Yhteensä 38 558 000 +8 864 000 47 422 000
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Lisäksi momentin käyttösuunnitelmakohdan 04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan ni-
meksi on muutettu Resolute Support -operaatio, Afganistan.

2015 I lisätalousarvio 8 864 000
2015 talousarvio 38 558 000
2014 I lisätalousarvio -2 800 000
2014 talousarvio 60 066 000
2013 tilinpäätös 61 478 000
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokan perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaati-
matta ja valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin
ehdoin omavelkaisen enintään 770 milj. euron valtiontakauksen työttömyysvakuutusrahaston ali-
jäämän kattaville lainoille ja niihin liittyville koroille.

S e l v i t y s o s a :  Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tulos painuu vuoden 2014 osalta noin
680 milj. euroa alijäämäiseksi. Samalla rahaston suhdannepuskuri kääntyy noin 20 milj. euroa
alijäämäiseksi ja alijäämän ennustetaan kasvavan noin 640 milj. euroon vuonna 2015 ja noin 770
milj. euroon vuonna 2016, jonka jälkeen alijäämän kasvun odotetaan taittuvan ja lähtevän pie-
nenemään. Suhdannepuskuri menee alijäämäiseksi huolimatta vuoden 2015 työttömyysvakuu-
tusmaksujen korottamisesta. TVR:n laskelmissa suhdannepuskurin kehityksestä vuosina 2016 ja
2017 oletetaan työttömyysvakuutusmaksujen edelleen nousevan. Tästä huolimatta suhdannepus-
kurin ennustetaan pysyvän alijäämäisenä ainakin vuoteen 2018 asti. Valtiontakauksella pyritään
varmistamaan työttömyysvakuutusrahaston alijäämän rahoituksen saatavuus markkinatilanteesta
riippumatta.

 Valtiontakauksen enimmäismääräksi ehdotetaan 770 milj. euroa pääoman osalta. Valtiontakaus
kattaa takauspäätöksestä seuraavan kahden vuoden kuluessa otetut, juoksuajaltaan enintään 2
vuoden lainat. Tämän lisäksi takaus kattaisi lainojen pääomalle laskettavat korot. Valtiontakauk-
sen perusteella syntyvä enimmäisvastuu koostuisi näistä eri sitoumuksista ja niiden korkotasosta
ja juoksuajoista.

 Takauksen kohteena olevien lainojen juoksuaika olisi enintään 2 vuotta. TVR:n oman arvion mu-
kaan 2 vuoden juoksuajan pankkilainojen korkotaso olisi noin 0,95 % vuodessa ja valtion taka-
uksen kanssa noin 0,80 % vuodessa. Näillä oletuksilla valtion enimmäisvastuu 770 milj. euron
lainojen takaamisessa nousisi 782 milj. euroon.

Valtion tulevia vastuita arvioitaessa on huomioitava korkotason mahdollisen nousun vaikutukset.
Yhden prosenttiyksikön muutos koroissa merkitsee 15,4 milj. euron muutosta valtion vastuussa
laskettuna 2 vuoden juoksuajalle.
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01.  Hallinto

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  2 400 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 2 000 000 euroa aiheutuu ministeriön toiminnan turvaamisen
edellyttämästä resurssoinnista ja 400 000 euroa siirrosta momentilta 28.01.21 ministeriön toimin-
nan turvaamiseen.

2015 I lisätalousarvio 2 400 000
2015 talousarvio 29 939 000
2014 talousarvio 39 971 000
2013 tilinpäätös 38 823 000

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  800 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu valtion omistusjärjestelyistä aiheutuvien kulujen kattamises-
ta.

2015 I lisätalousarvio 800 000
2015 talousarvio 315 000
2014 talousarvio 415 000
2013 tilinpäätös 415 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  400 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa momentille 28.01.01 ministeriön toiminnan turvaami-
seen.

2015 I lisätalousarvio -400 000
2015 talousarvio 400 000
2014 talousarvio 30 000
2013 tilinpäätös 616 000

10.  Verotus ja tulli

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  2 500 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu Verohallinnon toiminnan edellytysten paran-
tamisesta.
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2015 I lisätalousarvio 2 500 000
2015 talousarvio 410 566 000
2014 III lisätalousarvio 820 000
2014 II lisätalousarvio 2 500 000
2014 I lisätalousarvio 27 900 000
2014 talousarvio 431 903 000
2013 tilinpäätös 431 378 000

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  310 000  euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu autoverotusta koskevan korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksen (KHO 2014:182) vuoksi ennakoitavien oikaisuvaatimusten käsittelyyn tar-
vittavasta lisäresurssista.

2015 I lisätalousarvio 310 000
2015 talousarvio 164 003 000
2014 talousarvio 166 359 000
2013 tilinpäätös 167 475 000

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että korkomenot perustuvat veronkantolain 22 §:ään ja
siihen liittyvään voimaantulosäännökseen (609/2005).

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että korkomenot perustuvat myös verotililain
31 §:ään ja siihen liittyvään voimaantulosäännökseen (604/2009).

S e l v i t y s o s a :  Momentin perustelujen säädöksiä koskevaa listausta on muutettu veronkanto-
lain osalta sekä täydennetty verotililailla ja siihen liittyvällä voimaatulosäännöksellä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 22 700 000
2014 talousarvio 22 700 000
2013 tilinpäätös 13 587 751

30.  Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  100 000  euroa. 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arvi-
ointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen
maksamiseen.
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S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen yhte-
ydessä toimivan talouspolitiikan arviointineuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan tarpeista.

2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 4 044 000
2014 talousarvio 4 191 000
2013 tilinpäätös 4 222 000

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  170 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu eduskunnan hyväksymän avioliittolain muut-
tamisen (EK 41/2014 vp) vuoksi väestötietojärjestelmään tehtävistä muutoksista.

2015 I lisätalousarvio 170 000
2015 talousarvio 8 314 000
2014 III lisätalousarvio 500 000
2014 I lisätalousarvio 200 000
2014 talousarvio 9 816 000
2013 tilinpäätös 9 819 000

40.  Valtion alue- ja paikallishallinto

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  25 000  euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 25 000 euroa siirtona
momentilta 25.40.01 ja 25 000 euroa siirtona momentilta 27.10.01 johtuen vankien ja puolustus-
voimien terveydenhuollon valvonnan uusista tehtävistä sekä vähennyksenä 75 000 euroa siirtona
momentille 26.10.01.

2015 I lisätalousarvio -25 000
2015 talousarvio 58 524 000
2014 I lisätalousarvio 716 000
2014 talousarvio 57 878 000
2013 tilinpäätös 55 926 000

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  100 000  euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa
koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyis-
tä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöön-
otosta aiheutuvista tietojärjestelmäkustannuksista. 
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Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän hallituksen esityksen Euroopan
unionin perintöasetuksen (N:o 650/2012) soveltamisen ja pohjoismaisen perintösopimuksen
muutossopimuksen hyväksymisen edellyttämäksi lainsäädännöksi.

2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 31 092 000
2014 III lisätalousarvio -500 000
2014 I lisätalousarvio 236 000
2014 talousarvio 32 181 000
2013 tilinpäätös 32 749 000

60.  Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot

12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään   25 000 000  euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulutuksen korvaamisesta annetussa laissa (1140/2013) tarkoitetun kor-
vauksen maksamiseen valtionhallinnon virastoille ja laitoksille sekä työttömyysvakuutusrahas-
tolle.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahasta voidaan maksaa valtionhallinnon virastoille ja laitoksille korva-
usta niiden järjestämästä koulutuksesta henkilöstölleen. Lisäksi määrärahasta voidaan maksaa
korvausta työttömyysvakuutusrahastolle määrä, jonka rahasto on hyvittänyt työnantajille koulu-
tuskorvauksina. Koulutuksen järjestäminen ja siihen liittyvä taloudellinen kannuste liittyvät työ-
markkinoiden raamisopimuksen sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken sovitun osaamisen
kehittämisen toimintamallin toteutukseen.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon arvio  työttömyysvakuutusrahastolle vuonna 2015
maksettavista korvauksista.

2015 I lisätalousarvio 25 000 000
2014 talousarvio 12 328 000

70.  Valtionhallinnon kehittäminen

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään  1 200 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa momentille 26.40.01 ja se käytetään Ulkomaalaisasioiden
sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) jatkokehittämiseen valtiovarainministeriön ja sisä-
ministeriön 9.9.2014 allekirjoittaman yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti.
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2015 I lisätalousarvio -1 200 000
2015 talousarvio 12 535 000
2014 III lisätalousarvio -200 000
2014 I lisätalousarvio -1 995 000
2014 talousarvio 20 005 000
2013 tilinpäätös 40 705 000

80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  162 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena
olevien valtion vuoden 2015 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.

2015 I lisätalousarvio -162 000
2015 talousarvio 221 145 000
2014 III lisätalousarvio 3 203 000
2014 II lisätalousarvio -1 046 000
2014 I lisätalousarvio 2 448 000
2014 talousarvio 211 206 000
2013 tilinpäätös 209 391 832

31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  8 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Ahvenanmaan valtuuskunnan 17.12.2014 tekemän päätöksen mukaan vuoden
2013 verohyvityksen määrä on 6 987 664 euroa.

2015 I lisätalousarvio -8 000 000
2015 talousarvio 15 000 000
2014 I lisätalousarvio -19 700 000
2014 talousarvio 25 000 000
2013 tilinpäätös 9 783 220

92.  EU ja kansainväliset järjestöt

69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  10 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu vuodelle 2015 hyväksytyn EU-talousarvion tasosta.
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2015 I lisätalousarvio -10 000 000
2015 talousarvio 1 965 000 000
2014 talousarvio 2 015 000 000
2013 tilinpäätös 2 027 689 677
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Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  100 000  euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan
ja seurakuntakeskuksen turvallisuuden parantamisesta.

2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 3 293 000
2014 talousarvio 3 298 000
2013 tilinpäätös 3 195 259

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

 käyttösuunnitelma Lisätalousarvio
Muutettu

käyttösuunnitelma

1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle 
(L 985/2006, 119 §)  2 377 000 - 2 377 000

2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden 
siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja 
luovutetun alueen hautausmaiden 
kunnostamiseen 566 000 - 566 000
— mistä merimieskirkkojen rakennus-
avustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon 
(enintään) 452 000 - 452 000

3. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdys-
kunnille 350 000 +100 000 450 000

Yhteensä 3 293 000 +100 000 3 393 000
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10.  Yleissivistävä koulutus

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tu-
ella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

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

2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 46 754 000
2014 III lisätalousarvio -400 000
2014 talousarvio 50 924 000
2013 tilinpäätös 49 443 000

30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  6 050 000  euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 17 325 000 euroa
yleissivistävän koulutuksen laadun kehittämiseen.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on kertaluonteista lisäystä yleissivistävän koulutuksen laadun
kehittämiseen.

2015 I lisätalousarvio 6 050 000
2015 talousarvio 731 212 000
2014 II lisätalousarvio 15 000 000
2014 talousarvio 844 023 000
2013 tilinpäätös 817 307 162

20.  Ammatillinen koulutus

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tu-
ella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen sekä enin-
tään 650 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen maksullisen toiminnan hintojen
alentamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellinen maksullinen
toiminta on ollut viime vuosina alijäämäistä, eikä hintojen korotuksella ole toistaiseksi voitu kat-
taa alijäämää ottaen huomioon asiakaskunnan rajallisuus ja toiminnan luonteesta johtuva poikke-
uksellisen raskas kustannusrakenne. Tavoitteena on jatkossa järjestää koulutustoimintaa niin, että
siitä aiheutuvat kustannukset voitaisiin kattaa koulutuksesta perittävillä maksuilla.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
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2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 6 314 000
2014 talousarvio 8 494 000
2013 tilinpäätös 8 553 000

30.  Aikuiskoulutus

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  1 500 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa momentille 29.30.33 nuorten aikuisten osaamisohjelman
ja aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen.

2015 I lisätalousarvio -1 500 000
2015 talousarvio 110 042 000
2014 III lisätalousarvio -3 000 000
2014 I lisätalousarvio -1 000 000
2014 talousarvio 124 843 000
2013 tilinpäätös 117 855 890

33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään lisäystä  1 500 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys on siirtoa momentilta 29.30.32 nuorten aikuisten osaamisohjelman ja
aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen.

2015 I lisätalousarvio 1 500 000
2015 talousarvio 57 440 000
2014 I lisätalousarvio 10 000 000
2014 talousarvio 52 000 000
2013 tilinpäätös 22 418 597

40.  Korkeakouluopetus ja tutkimus

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  820 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu  huonokuntoisten aineistokoteloiden uusimis-
kustannuksista ennen aineiston siirtoa uuteen Mikkeliin rakennettavaan keskusarkistoon. Hank-
keen työllisyysvaikutus on 10 henkilötyövuotta.
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2015 I lisätalousarvio 820 000
2015 talousarvio 18 688 000
2014 talousarvio 19 102 000
2013 tilinpäätös 19 554 000

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  12 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys johtuu valtuuden käytöstä aiheutuvan määrärahatarpeen muutok-
sesta.

2015 I lisätalousarvio -12 000 000
2015 talousarvio 139 097 000
2014 talousarvio 143 809 000
2013 tilinpäätös 238 565 000

80.  Taide ja kulttuuri

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  70 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve johtuu uuden valtionavustusjärjestelmän aiheuttaman
lisätyövoiman määräaikaisesta palkkaamisesta.

2015 I lisätalousarvio 70 000
2015 talousarvio 4 382 000
2014 III lisätalousarvio 90 000
2014 talousarvio 4 511 000
2013 tilinpäätös 4 908 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  100 000  euroa. 

Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä kokoelma- ja konservoin-
tikeskuksen tilojen vuokraamista koskevan sopimuksen siten, että siitä aiheutuva vuokramenojen
kasvu vuositasolla on enintään 2 200 000 euroa vuodesta 2015 lukien. 

S e l v i t y s o s a :  Valtuus korvaa vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa annetun val-
tuuden kokoelma- ja konservointikeskuksen tilojen vuokraamisesta. 
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2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 19 422 000
2014 III lisätalousarvio 250 000
2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 19 543 000
2013 tilinpäätös 24 513 000

90.  Liikuntatoimi

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen
(arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain
(1419/2014) mukainen eläkkeen suuruus on 1 324,32 euroa kuukaudessa.

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

2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 148 194 000
2014 talousarvio 147 448 000
2013 tilinpäätös 145 312 935
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto ja tutkimus

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  1 600 000  euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Kiinan
välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen enintään 800 000 euroa
ja muuhun elintarvikkeiden viennin edistämiseen enintään 800 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea hen-
kilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahasta 800 000 euroa on tarkoitus käyttää Suomen ja Kiinan välillä
vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen. Järjestelmän suunnitteluun ja
toteutukseen arvioidaan tarvittavan  yksi henkilötyövuosi. Vientiasiakirjojen sähköisellä käsitte-
lyllä helpotetaan ja nopeutetaan vientitapahtumaa. Lisäksi sähköinen järjestelmä parantaa doku-
menttien aitouden selvittämistä sekä mahdollistaa tietojen tallentamisen keskitetysti ja yhdenmu-
kaisesti. 

Venäjän 7.8.2014 vuoden ajaksi asettamat talouspakotteet ovat pysäyttäneet valtaosan Suomen
elintarvikeviennistä Venäjälle. Viennin tyrehtyminen on vaikuttanut jo tuottajahintoja alentavas-
ti. Tämä poikkeuksellinen tilanne edellyttää viennin edistämistoimenpiteiden tehostamista. Lisä-
määräraha 800 000 euroa on tarkoitus käyttää Suomen elintarvikeviennin edistämiseen.

2015 I lisätalousarvio 1 600 000
2015 talousarvio 669 000
2014 talousarvio 669 000
2013 tilinpäätös 669 000
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10.  Maaseudun kehittäminen

41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  14 800 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahaa arvioidaan tarvittavan enintään 18 000 000 euroa, minkä johdosta
määrärahasta vähennetään 14 800 000 euroa. Vähennys johtuu pääosin alhaisesta korkotasosta.

2015 I lisätalousarvio -14 800 000
2015 talousarvio 32 800 000
2014 III lisätalousarvio -16 400 000
2014 talousarvio 31 400 000
2013 tilinpäätös 11 251 114

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  12 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu ohjelmakauteen 2007—2013 liittyvistä maksamispäätöksistä
aiheutuvista menoista.

2015 I lisätalousarvio 12 000 000
2015 talousarvio 70 500 000
2014 III lisätalousarvio 7 000 000
2014 talousarvio 86 200 000
2013 tilinpäätös 69 216 978

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään lisäystä  2 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu ohjelmakauteen 2007—2013 liittyvistä maksamispäätöksistä
aiheutuvista menoista. 

Määrärahan lisäys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio
Lisätalous-
arvioesitys Yhteensä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelma-
kausi 2007—2013) yhteensä1) 70,500 12,000 82,500
— josta laajakaistahankkeet 10,000 5,000 15,000
— josta tekninen apu 4,300 - 4,300
Kaikki yhteensä 70,500 12,000 82,500

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.
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2015 I lisätalousarvio 2 000 000
2015 talousarvio 73 400 000
2014 III lisätalousarvio 7 000 000
2014 talousarvio 80 900 000
2013 tilinpäätös 66 514 711

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arvio-
määräraha)

Momentilta vähennetään  22 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahaa voidaan vähentää yhteensä 22 000 000 eurolla, koska ohjelma-
kauden 2014—2020 menot ovat arvioitua vähäisemmät. Nyt vähennettävät määrärahat budjetoi-
daan myöhemmin ohjelmakauden 2014—2020 aikana komission hyväksymän Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman ja sen toimeenpanon mukaisesti.

Määrärahan lisäys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio
Lisätalous-
arvioesitys Yhteensä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelma-
kausi 2007—2013) yhteensä1) 73,400 2,000 75,400
— josta tekninen apu 5,300 - 5,300
Kaikki yhteensä 73,400 2,000 75,400

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Määrärahan vähennys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio
Lisätalous-
arvioesitys Yhteensä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelma-
kausi 2014—2020) yhteensä 55,020 -22,000 33,020
— josta tekninen apu 4,200 - 4,200
Ohjelmien korjaukset 0,100 - 0,100
Kaikki yhteensä 55,120 -22,000 33,120

Määrärahojen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)

Talousarvio
Lisätalous-
arvioesitys Yhteensä

Yhteensä 55,120 -22,000 33,120
— EU-osuus 24,973 -10,000 14,973
— Valtion rahoitusosuus 30,147 -12,000 18,147
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2015 I lisätalousarvio -22 000 000
2015 talousarvio 55 120 000
2014 III lisätalousarvio -14 000 000
2014 talousarvio 17 800 000

20.  Maa- ja elintarviketalous

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  650 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennyksestä 400 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 30.20.47 käytet-
täväksi peruna-alan kehittämis- ja menekinedistämistoimenpiteisiin ja 250 000 euroa siirrosta
momentille 30.20.61 hevostalouden kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

2015 I lisätalousarvio -650 000
2015 talousarvio 325 400 000
2014 talousarvio 498 800 000
2013 tilinpäätös 511 000 000

41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  19 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 10 700 000 euroa
EU:n maidon kriisitukena ja vähennyksenä 29 700 000 euroa, joka siirtyy tarkentuneen maksa-
tusaikataulun vuoksi maksettavaksi vuoden 2016 puolelle.

2015 I lisätalousarvio -19 000 000
2015 talousarvio 531 000 000
2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 530 000 000
2013 tilinpäätös 523 245 713

47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  400 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys on siirtoa momentilta 30.20.40 käytettäväksi peruna-alan kehittämis-
ja menekinedistämistoimenpiteisiin.

2015 I lisätalousarvio 400 000
2015 talousarvio 3 509 000
2014 III lisätalousarvio 3 175 000
2014 talousarvio 5 349 000
2013 tilinpäätös 3 293 000
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61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään  250 000  euroa.

Määrärahaa saa käyttää Maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 2 §:ssä
tarkoitetun siirron maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Määräraha on siirtoa momentilta 30.20.40 käytettäväksi hevostalouden kehit-
tämishankkeiden rahoittamiseen.

2015 I lisätalousarvio 250 000

40.  Luonnonvaratalous

21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös  vesialan liiketoimin-
taa edistävien valtioiden välisten yhteistyösopimusten toteuttamiseen.

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

2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 12 752 000
2014 II lisätalousarvio 100 000
2014 I lisätalousarvio 25 000
2014 talousarvio 12 792 000
2013 tilinpäätös 16 742 000

31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös maaseutuelinkeinojen
rahoituslain (329/1999) 15 §:n sekä valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n mukaisesti vesistötoi-
menpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesistöhankkeista aiheutu-
vien menojen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen
osalta maksatuspäätösperusteisena.

S e l v i t y s o s a :  Vuonna 2015 on tarkoitus yhtenäistää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja
tilaa parantavien toimenpiteiden avustamisen säädösperustaa valtionavustuslain 8 §:n nojalla an-
nettavalla valtioneuvoston asetuksella. Perusteluihin on tarpeen lisätä, että määrärahaa saa käyt-
tää myös valtionavustuslain (688/2001) perusteella myönnettäviin menoihin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
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2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 12 679 000
2014 I lisätalousarvio 760 000
2014 talousarvio 12 879 000
2013 tilinpäätös 12 079 000

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  3 700 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu suurpetojen vuonna 2014 aiheuttamien vahin-
kojen korvaamisesta täysimääräisenä. 

Suurpedot aiheuttivat vuonna 2014 noin 7 500 000 euron vahingot (vuonna 2013 määrä oli
8 580 000 euroa). Vuoden 2014 talousarviossa osoitetusta 4 300 000 euron määrärahasta vahin-
kojen estämiseen käytettiin 500 000 euroa, joten vuoden 2014 vahinkojen korvaamiseen on käy-
tettävissä 3 800 000 euroa.

2015 I lisätalousarvio 3 700 000
2015 talousarvio 4 300 000
2014 III lisätalousarvio —
2014 I lisätalousarvio 3 200 000
2014 talousarvio 4 300 000
2013 tilinpäätös 7 520 000

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa tehdä kestävän metsätalouden ra-
hoituksesta annettujen lakien mukaisia suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätök-
siä enintään 45 000 000 eurolla. 

S e l v i t y s o s a :  Valtuuden perusteluja on muutettu siten, että valtuutta voidaan käyttää myös
uuden kestävän metsätalouden rahoituslain (34/2015) nojalla, jonka voimaantulo voimaantulo-
ajankohtineen on riippuvainen EU:n komission hyväksymisestä. Valtuuden tasoa on nostettu
10 000 000 eurolla sen varmistamiseksi, että ei muodostu katkoksia tukijärjestelmissä. Vuoden
2015 myöhemmässä lisätalousarviossa tarvittaessa tarkistetaan momenttia tilanteen niin vaaties-
sa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 51 230 000
2014 talousarvio 59 230 000
2013 tilinpäätös 64 100 224
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62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  2 600 000  euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää myös 2 600 000 euroa
Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) osittain rahoitettavan vuosia 2007—2013 koskevan elin-
keinokalatalouden toimintaohjelman menoihin. 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 17 230 000 euroa
EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

S e l v i t y s o s a :   Euroopan kalatalousrahaston vuosia 2007—2013 koskevan toimintaohjelman
toimeenpano jatkuu vuonna 2015. Vuoden 2012 talousarviossa budjetoidusta 11 546 000 euron
kolmevuotisesta siirtomäärärahasta on jäänyt käyttämättä 2 600 000 euroa. Jotta Euroopan kala-
talousrahaston toimintaohjelmassa osoitettu EU- ja kansallinen rahoitusosuus saataisiin täysi-
määräisesti käytettyä, vastaava määräraha ehdotetaan budjetoitavaksi uudelleen. Tästä EU:n
osuutta on 1 275 000 euroa ja kansallista osuutta 1 325 000 euroa.

2015 I lisätalousarvio 2 600 000
2015 talousarvio 36 384 000
2014 I lisätalousarvio 7 740 000
2014 talousarvio 1 650 000
2013 tilinpäätös 13 439 000

63.  Metsähallitus

1. Peruspääoman muutokset

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 1,85
milj. eurolla.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia
vakuuksia ulkopuolisille enintään 2,5 milj. euroa, josta muita kuin maa-aineslupiin liittyviä vas-
tuita voi olla enintään 0,5 milj. euroa.

S e l v i t y s o s a :  Tavoitteena on, että valtion omistamia soita suojeltaisiin Etelä-Suomessa yh-
teensä noin 46 kappaletta yhteispinta-alaltaan noin 6 000 hehtaaria. Tästä 5 000 hehtaaria, tase-
arvoltaan noin 2,2 milj. euroa, on tarkoitus suojella luonnonsuojelulain perusteella ja 1 000 heh-
taaria, tasearvoltaan noin 1,0 milj. euroa, Metsähallituksen omalla päätöksellä. Liiketoiminnan
käyttöön julkisten hallintotehtävien taseesta on tarkoitus siirtää omaisuutta noin 0,35 milj. euron
arvosta ja julkisten hallintotehtävien taseeseen luonnonsuojelulain nojalla suojeltavia alueita ar-
violta 2,2 milj. euron arvosta, jolloin Metsähallituksen peruspääoma alenisi 1,85 milj. euroa. Val-
tioneuvosto päättää tarkemmin siirrettävistä alueista. Vuoden 2015 talousarvion mukaan Metsä-
hallituksen peruspääoman arvo on 2 511,5 milj. euroa.

Toimenpiteellä ei ole vaikutusta Metsähallituksen tuloutustavoitteeseen.
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Vuoden 2015 talousarvion mukaan Metsähallituksen liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä
on 0,5 milj. euroa. Metsähallituksen ulkopuolisille antamat vakuudet liittyvät maa-ainesliiketoi-
mintaan. Useimmat kunnat vaativat maa-ainesluvan haltijoilta pankkitakauksia maa-ainesotto-
paikkojen uudelleen maisemointiin.

Maa-aineslupiin liittyvien vakuuksien kokonaismäärä liikelaitoskonsernissa on noin 2,5 milj. eu-
roa ja ne ovat tällä hetkellä tytäryhtiö MH Kivi Oy:n vastuulla. Maa-ainesluvat ja niihin liittyvät
vastuut on tarkoitus siirtää vuoden 2015 aikana liikelaitoksen haltuun, minkä takia liikelaitoksen
vakuuksien enimmäismäärää tulee korottaa 2 milj. eurolla 2,5 milj. euroon.
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.  Liikenneverkko

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  7 793 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta 3 000 000 euroa aiheutuu Hanko—Hyvinkää -radan
kunnostamisesta, mm. tasoristeysten poistamisesta ja muista turvallisuutta lisäävistä toimenpi-
teistä, 1 293 000 euroa Pihtiputaan liikenneolosuhteiden parantaminen -hankkeesta ja 3 500 000
euroa korjausvelan aiheuttamasta lisäpanostuksesta perusväylänpidon parantamiseen.

2015 I lisätalousarvio 7 793 000
2015 talousarvio 932 909 000
2014 II lisätalousarvio 500 000
2014 I lisätalousarvio 25 954 000
2014 talousarvio 990 484 000
2013 tilinpäätös 969 235 000

41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  1 340 000  euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavus-
tuksen maksamiseen Vaasan lentoaseman lentorahtiasematason rakentamiseen lentorahtiasema-
tason omistavalle yhtiölle Kiinteistö Oy Cargo Apron Vaasa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu Vaasan lentorahtiasematason rakentamisen
loppuun saattamisesta. Hankkeen toteuttaminen on viivästynyt, minkä vuoksi hankkeelle myön-
netty avustus on jäänyt käyttämättä.

2015 I lisätalousarvio 1 340 000
2015 talousarvio 1 000 000
2014 talousarvio 1 000 000
2013 tilinpäätös 1 000 000
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77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  18 716 000  euroa.

Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia

1) hankkeeseen Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet liittyen siten, että siitä saa aiheutua
valtiolle menoja enintään 138 000 000 euroa

2) hankkeeseen vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit liittyen siten, että siitä
saa aiheutua valtiolle menoja enintään 22 500 0000 euroa

3) hankkeeseen vt 8 Sepänkylän ohikulkutie liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja
aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 57 500 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 13 000 000 euroa
hankkeesta Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet aiheutuviin menoihin, 3 000 000 euroa
hankkeesta vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit aiheutuviin menoihin ja
2 500 000 euroa hankkeesta vt 8 Sepänkylän ohikulkutie aiheutuviin menoihin. Lisäksi määrära-
han muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 216 000 euroa momentille 12.31.10 vuonna
2014 tuloutetun Lahti—Vainikkala -hankkeelle EU:n myöntämän TEN-tukea vastaavan määrä-
rahan osoittamisesta väyläverkon kehittämiseen. Lisämääräraha on tarkoitus käyttää uusien ke-
hittämishankkeiden suunnitteluun.

Uusien hankkeiden perusteluina esitetään seuraavaa:

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet
Äänekosken uusi sellutehdas lisää huomattavasti kuljetuksia lähialueen rata- ja tieverkolla. Pai-
koin huonokuntoinen ja lisääntyviin kuljetuksiin alimitoitettu liikenneverkko vaatii huomattavat
korjaukset. Jyväskylä—Äänekoski -rataosan pituus on noin 47,4 km ja rataosalle rakennetaan
sähköistys. Sähköistyksen rakentaminen kestää n. 2,5 vuotta, koska osuudella on useita siltoja,
joissa alikulkukorkeus sähköistykselle ei ole riittävä. Äänekoski—Jyväskylä on 1-raiteinen rata-
osa, jonka akselipaino on 22,5 tonnia. Rataosa vaatii perusparantamista. Rataosalla on tarve tehdä
myös pehmeikkökorjauksia. Kangasvuoren tunneli (pituus 2735 m) vaatii korjausta, koska tun-
neli on huonokuntoinen ja seinien kallio on rikkonaista. Tampere—Jämsänkoski -rataosalla on
25 tonnin akselipaino. Rataosalla on tarve tehdä kiskonvaihtoja ja korjata Sulkusalmen ratasilta.
Tampere—Orivesi välille rakennetaan suojastus sekä turvavaihteet rakennetaan kolmelle liiken-
nepaikalle (Taiviainen, Torkkeli ja Länkipohja). Jämsänkoski—Jyväskylä välillä on tarve rauta-
tietunnelien korjaamiselle. Näiden toteuttaminen vaatii merkittäviä liikennejärjestelyjä työn ajak-
si. Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla on sekä sujuvuus- että liikenneturvallisuus-
hanke. Valtatietä kehitetään pääosin nykyisellä paikalla 2+2-kaistaisena keskikaiteellisena tienä.
Huutomäen liittymä (vt 13) muutetaan eritasoliittymäksi. Niittuniemeen ja Akanniemeen tehdään
uudet eritasoliittymät. Äänekosken keskustassa muutetaan kaksi liittymää kiertoliittymiksi ja teh-
dään lisäksi tiejärjestelyitä. Alemman tieverkon lisääntyvä raskas liikenne edellyttää myös kun-
nostustoimenpiteitä ja kiertoliittymän rakentamista. Hankkeen määrärahatarve on 13 milj. euroa
vuonna 2015, 56 milj. euroa vuonna 2016, 44 milj. euroa vuonna 2017 ja 25 milj. euroa vuonna
2018.

Rakentamistöitä ei aloiteta ennen kuin yhtiö on tehnyt päätöksen tehtaan rakentamisesta.
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Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit
Fennovoima Oy:n Pyhäjoen ydinvoimalan rakentaminen edellyttää parantamistoimenpiteitä val-
tatie 8:lla välillä Himanka—Liminka. Voimalan rakentaminen käynnistynee vuonna 2018 ja lii-
kennejärjestelyt on tehtävä ennen sitä. Valtatieltä 8 voimala-alueelle rakennetaan uusi tieyhteys
ja kevyen liikenteen väylä jälkirahoitushankkeena. Tästä on tehty päätös vuoden 2015 talousar-
viossa. Valtatie 8:n parantamiseen sisältyy Pyhäjoen pääliittymän sekä Pyhäjoen etelähaaran ja
pohjoishaaran vesistösiltojen kunnostus, Raahen kohdan tasoliittymien parantaminen sekä valta-
tien ja radan ylikulkusillan leventäminen, keskikaiteelliset ohituskaistaparit välille Pattijoki—
Revonlahti ja välille Revonlahti—Lapinkangas, Lapinkankaan kohdalla valtatien ja radan ylikul-
kusillan leventäminen sekä kt 86 liittymän kanavointi. Lisäksi hankkeeseen sisältyy tievalaistusta
ja riista-aitoja sekä taajamien kohdalla liittymien parantamista ja kevyen liikenteen järjestelyjä.
Valtatie 8 on osa suurten erikoiskuljetusten tieverkkoa ja rannikon teollisuuden ja elinkeinoelä-
män tärkeä kuljetusreitti ja siksi parannustoimet hyödyttävät myös jo olemassa olevan elinkeino-
toiminnan kuljetuksia. Valtatiellä 8 on jo nykyisin paljon varsinkin Raahesta lähteviä raskaita
kuljetuksia. Erityisesti sillat tulee korjata ja vahventaa, sillä ne eivät kestä voimalan rakentami-
sen aiheuttamia lisäkuormituksia. Muutoinkin nämä sillat ovat yli 50 vuoden ikäisiä ja edellyttä-
mässä peruskunnostusta tulevina vuosina. Osa silloista on lisäksi jo nyt leveys- ja/tai painorajoit-
teisia. Hankkeen määrärahatarve on 3 milj. euroa vuonna 2015, 14,5 milj. euroa vuonna 2016 ja
5 milj. euroa vuonna 2017.

Aikaisemmin päätetyn hankkeen valtuuden tarkistus:

Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie
Valtuuden tarkistus 2,5 milj. eurolla 55,0 milj. eurosta 57,5 milj. euroon aiheutuu kustannusarvi-
on tarkentumisesta. Hankkeen lähtötietojen mukaiset kallionmäärät ja laadut eivät ole pitäneet
paikkaansa maastossa, ja näistä yllätyksistä osa on tilaajan vastuun mukaisesti korvattava sidot-
tujen suoritteiden mukaisesti. Hankkeella on myös parannettu alkuperäistä suunnitelmaa laajem-
min pintavesien hallintaa. Selvitystyö näiden seikkojen kustannusvaikutuksista on käynnissä ja
valmistuu vuoden 2015 keväällä. Ongelmana on urakoitsijan ja suunnittelijoiden määrätietojen
vertaaminen ja niiden oikeellisuus. Valtuuden tarkistuksesta aiheutuva lisämäärärahan tarve on
2,5 milj. euroa vuonna 2015.

Aikaisemmin päätettyjen hankkeiden hankekuvausten tarkistus:

Rauman meriväylä
Rauman meriväylähankkeen kuvaus tarkistetaan siten, että mahdollistetaan 12 metrin kulkusy-
vyys. Vuoden 2014 toisessa lisätalousarviossa kulkusyvyys määriteltiin 11 metriksi. Hankkeen
sopimusvaltuus ei tämän johdosta muutu.

Pisara-radan suunnittelu
Vuoden 2012 talousarviossa hyväksytyn Pisara-radan suunnittelun kuvausta muutetaan siten, että
hankesuunnitteluun myönnettyä 40 milj. euron määrärahaa voidaan käyttää ennakkoon tehtäviin
rakentamisiin erityisesti kohteissa, joissa muiden toimijoiden rakentamisurakoihin joudutaan in-
vestoimaan ja näin pitämään kustannukset kohtuullisina tai ylipäänsä mahdollistamaan Pisara-ra-
dan toteuttaminen sille varattavissa kustannusraameissa ja aikataulussa. Hankkeen rahoitusta ei
ehdoteta muutettavaksi. 
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2015 I lisätalousarvio 18 716 000
2015 talousarvio 340 141 000
2014 III lisätalousarvio 14 111 000
2014 II lisätalousarvio 48 000 000
2014 I lisätalousarvio 16 500 000
2014 talousarvio 393 641 000
2013 tilinpäätös 369 303 000

20.  Liikenteen viranomaispalvelut

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  243 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa momentille 24.01.01 Suomen Lontoon suurlähetystössä
toimivan merenkulun erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin.

2015 I lisätalousarvio -243 000
2015 talousarvio 49 589 000
2014 III lisätalousarvio 600 000
2014 talousarvio 47 613 000
2013 tilinpäätös 42 562 000

40.  Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen

43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään  934 000  euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustusten maksamiseen pilvipalveluiden kehitys- ja testausympäristön perustamisin-
vestointeihin laitehankintoineen

2) valtionavustusten maksamiseen pilvipalveluiden kehitys- ja testausympäristön käynnistysvai-
heen ylläpidon ja toiminnan menoihin

3) digitaalisten palveluiden kehittämishankkeisiin

4) pilvipalveluiden kehitys- ja testausympäristön pilvipalveluinfrastruktuurin hankinnan, toteut-
tamisen ja ylläpidon kattavasta palveluhankinnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisena. Määrärahaa saa käyttää myös
kulutusmenojen maksamiseen.
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S e l v i t y s o s a :  Vastaava määräraha on myönnetty vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarvi-
ossa ja jäänyt osin käyttämättä. Momentin perusteluja on laajennettu vuoden 2013 ensimmäisessä
lisätalousarviossa. Käyttämättä jäänyttä määrää vastaava määräraha ehdotetaan tässä lisätalous-
arvioesityksessä budjetoitavaksi samaan käyttötarkoitukseen. 

2015 I lisätalousarvio 934 000
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  643 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 104 000 euroa
siirtona momentille 32.01.02 (-1 htv) johtuen ELY-keskusten yhteisen kehittämis- ja hallintoyk-
sikön perustamisesta sekä lisäyksenä 500 000 euroa julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimin-
tamalliuudistuksen käynnistämisestä digitaalisen työnvälityksen kehitystyöllä ja 247 000 euroa
liittyen Euroopan globalisaatiorahastosta haettuun rahoitukseen (EGR1), jonka rahoitussuunni-
telmasta on toimeenpanoajan päättyessä jäänyt käyttämättä yhteensä 247 000 euroa ELY-kes-
kuksille ja TE-toimistoille varattuja toimintamenoja (EU-osuus). Käyttämättä jäänyt osuus on pa-
lautettava Euroopan komissiolle alkuvuodesta 2015.

2015 I lisätalousarvio 643 000
2015 talousarvio 40 725 000
2014 III lisätalousarvio 1 680 000
2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio 54 110 000
2013 tilinpäätös 60 816 000

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

Momentille myönnetään lisäystä  1 144 000  euroa.

Lisäksi momentin päätösosan toisen kappaleen kohta 5) muutetaan muotoon: 

5) yritystoiminnan kehittämispalveluihin ja niiden hankinnasta aiheutuvien siirtomenojen mak-
samiseen.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 800 000 euroa aiheutuu siirrosta momentilta 32.30.01 (17 htv) ja
104 000 euroa siirrosta momentilta 32.01.01 (1 htv) johtuen ELY-keskusten yhteisen kehittämis-
ja hallintoyksikön perustamisesta sekä 240 000 euroa määräaikaisen lisähenkilöstön (4 htv) palk-
kaamisesta tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutusten arvioinnin käsittelyn nopeuttamiseksi.
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Perustelujen muutos johtuu julkisten työvoimapalvelujen uudistuksesta, jonka johdosta myös
palvelutarjoama on muuttunut. 

2015 I lisätalousarvio 1 144 000
2015 talousarvio 213 161 000
2014 III lisätalousarvio 390 000
2014 I lisätalousarvio -1 152 000
2014 talousarvio 215 897 000
2013 tilinpäätös 215 204 000

21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  125 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille
33.01.01.

2015 I lisätalousarvio -125 000
2015 talousarvio 663 000
2014 talousarvio 6 019 000
2013 tilinpäätös 4 777 000

22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään  100 000 000  euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kaivoksen metallitehtaan toiminnasta, kaivoksen vesienhallinnasta tai laitosten muusta toimin-
nasta aiheutuviin ympäristön pilaantumisen torjumiseksi välttämättömiin menoihin siltä osin,
kuin kustannuksia ei voida kattaa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän tai jonkun muun toi-
mijan varoin

2) enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

3) julkisselvityksestä aiheutuviin menoihin.

Kohtien 1)—3) mukaisiin käyttötarkoituksiin saa käyttää myös momenttien 25.10.50, 25.20.01,
32.01.01, 32.01.02, 32.30.01 ja 35.10.20 määrärahoja kunkin momentin käyttötarkoituksen mu-
kaisesti.

S e l v i t y s o s a :  Vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa mainittuihin tarkoituksiin
myönnettiin vastaavalle momentille 50 000 000 euroa. Espoon käräjäoikeus asetti 6.11.2014 Tal-
vivaara Sotkamo Oy:n konkurssiin ja myöhemmin julkiselvitykseen 1.12.2014. Kaivoksen tuo-
tantomenetelmä perustuu biokasaliuotukseen. Vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa
myönnetty määräraha ei tule riittämään metallitehtaan bioliuotusprosessiin ja vesienhallintaan
liittyvien ympäristöriskien hallitsemiseen kuin korkeintaan kevään 2015 ajan. Metallitehtaan toi-
mintaa, vesienhallintaa ja muita ympäristövahingon torjumiseksi välttämättömiä toimintoja on
kuitenkin käytännössä jatkettava siinäkin tilanteessa, että niistä aiheutuvia menoja ei voida kattaa
konkurssipesän varoin. Tämän vuoksi ehdotetaan, että valtio turvaa jatkossakin harkintansa mu-
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kaan ne välttämättömät menot, joita ei voida voida kattaa pesässä olevilla tai siihen saatavilla va-
roilla. Tämä edellyttää joltakin osin myös ennakkomaksujen maksamista. Nyt ehdotettavalla li-
sämäärärahalla arvioidaan turvattavan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistoiminta vuoden
2015 syksyyn saakka.

2015 I lisätalousarvio 100 000 000
2014 III lisätalousarvio 50 000 000

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös momentilta 32.20.42
maksettaviin kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen. 

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

2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 88 961 000
2014 III lisätalousarvio 35 000 000
2014 talousarvio 81 692 000
2013 tilinpäätös 85 910 083

20.  Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka

06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  200 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on siirtoa momentilta 32.20.41 ja tarkoitettu Team Finland -
talon käynnistystoimenpiteisiin.

Finnvera Oyj, Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja Suomen Teollisuussijoitus Oy muuttavat lähi-
vuosina samaan rakennukseen Helsingin Ruoholahteen, jossa Finpro ry jo sijaitsee. Myös työ- ja
elinkeinoministeriön, ulkoasiainministeriön ja valtioneuvoston kanslian Team Finland -toimijoil-
le tulee taloon yhteiset työtilat.

2015 I lisätalousarvio 200 000
2015 talousarvio 40 372 000
2014 I lisätalousarvio -160 000
2014 talousarvio 41 284 000
2013 tilinpäätös 40 639 000

41. Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  303 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 503 000 euroa Mat-
kailun edistämiskeskuksen palveluksessa olleen ja 1.1.2015 Finpro ry:hyn siirretyn henkilöstön
lomapalkkavelan ja valtion lisäeläketurvan piiriin kuuluvien henkilöiden lisäeläkevakuutuksen
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maksamisesta ja vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 32.20.06 johtuen Team Fin-
land -talon käynnistystoimenpiteistä.

2015 I lisätalousarvio 303 000
2015 talousarvio 51 792 000
2014 III lisätalousarvio —
2014 II lisätalousarvio 6 300 000
2014 I lisätalousarvio 29 000 000
2014 talousarvio 26 637 000
2013 tilinpäätös 36 122 000

42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että kulutusmenot budjetoidaan maksatuspäätösperus-
teisena siltä osin kuin on kyse kilpaillusta hankerahoituksesta. 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille budjetoituihin kulutusmenoi-
hin liittyvät arvonlisäveromenot maksetaan momentilta 32.01.29.

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

2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 9 800 000
2014 talousarvio 10 600 000
2013 tilinpäätös 7 600 000

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään  20 000 000  euroa.

Määrärahaa saa käyttää laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävien valtionavustusten
myöntämiseen ja maksamiseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotukea koskevan Euroopan
unionin ja Suomen lainsäännön mukaisesti. 

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahaa on tarkoitus käyttää avustuksia koskevien sitoumusten myöntä-
miseen Suomessa rekisteröidylle laivanrakennusyritykselle, laivankorjausyritykselle tai laiva-
konversioyritykselle uuden alustyypin kehittämiseen ja suunnitteluun, aluksen innovatiivisiin
osiin, jotka voidaan erottaa aluksesta erillisinä osina sekä innovatiivisten tuotanto-, suunnittelu-
ja logistiikkamenetelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Avustuksen myöntämisestä on tarkoi-
tus säätää valtioneuvoston asetuksella. 

2015 I lisätalousarvio 20 000 000
2014 III lisätalousarvio 10 000 000
2014 talousarvio 3 200 000
2013 tilinpäätös 26 100 000
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47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  44 005 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu Finnvera Oyj:n isoista yksittäisistä tappiokir-
jauksista muun muassa kaivostoimintaan liittyen.

2015 I lisätalousarvio 44 005 000
2015 talousarvio 54 338 000
2014 III lisätalousarvio —
2014 talousarvio 52 722 000
2013 tilinpäätös 60 310 400

49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  19 168 000  euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrahaa saa käyttää myös lisäeläketurvan
maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on lisäeläketurvan pääomitettu kustannus Teknologian tutki-
muskeskus VTT Oy:n palvelukseen VTT:stä ja Mittatekniikan keskuksesta siirtyvän koko henki-
löstön osalta. Korvaus on kertaluonteinen, eikä valtiolle aiheudu lisäeläketurvan järjestämisestä
muita kustannuksia. Kuluerä on erillinen kiinteä maksu, eikä se ole valtionavustusta.

2015 I lisätalousarvio 19 168 000
2015 talousarvio 111 020 000

82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että jos rahoitusmarkkinoiden toiminta on sellaisessa häi-
riötilassa, että se estää yhtiötä hankkimasta pääomamarkkinoilta valtion erityisrahoitusyhtiöstä
annetun lain (443/1998) 8 b §:ssä tarkoitettuja lainoja ja lainaohjelmia kohtuullisilla ehdoilla,
työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää tarkoitettuja vienninrahoitukseen liittyviä lainoja Finn-
vera Oyj:lle enintään 500 000 000 euroa. Lainat saadaan myöntää vakuutta vaatimatta. Myönnet-
tävien lainojen takaisinmaksuaika saa olla enintään 12 kuukautta. Myönnettävistä lainoista peri-
tään käypää korkoa.

S e l v i t y s o s a :  Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain
(1543/2011) nojalla Suomen Vientiluotto Oy voi myöntää Finnvera Oyj:n varainhankintaan pe-
rustuvia vienti- ja alusluottoja. Lain mukaan valtio voi taata Finnvera Oyj:n luottomuotoiseen
vienninrahoitukseen liittyvää varainhankintaa. Jos rahoitusmarkkinoiden toiminta on sellaisessa
häiriötilanteessa, että se estää Finnvera Oyj:tä hankkimasta markkinoilta varainhankintaan tar-
koitettuja lainoja ja lainaohjelmia kohtuullisilla ehdoilla, voidaan yhtiölle myöntää valtion ta-
lousarviossa olevien määrärahojen puitteissa lyhytaikaista enintään 12 kuukauden pituista lainaa
käypää korkoa vastaan. Tällainen tilanne voisi syntyä, kun rahoitusmarkkinoilla vallitsee sellai-
nen häiriötilanne, joka nostaa merkittäväsi muiden toimijoiden kuin valtion varainhankinnan hin-
taa. 
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Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 10 000
2014 talousarvio 10 000
2013 tilinpäätös —

88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  25 000 000  euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Suomen Teolli-
suussijoitus Oy:n oman pääoman korottamiseen nopeasti kasvavien pk-yritysten liiketoiminta- ja
kasvurahoituksen varmistamiseksi sekä niiden kansainvälistymistä edistävään pääomasijoitustoi-
mintaan. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahalla käynnistetään Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallinnoima
uusi sijoitusohjelma, jonka avulla voitaisiin saada suomalaisiin kansainvälistyviin kohdeyhtiöi-
hin ulkomaista pääomaa myöhemmän vaiheen pääomasijoituksissa. 

Suomessa kasvuyrityksiin tehdyt pääomasijoitukset kohdistuvat erityisesti siemen- ja aikaiseen
kasvuvaiheeseen. Pääomasijoitustoiminnan myöhäisemmän vaiheen rahoituskierrokset ovat
Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna pienempiä kuin useissa muissa maissa. Uuden sijoitus-
ohjelman tavoitteena on saada kasvuyritysten pääomasijoitukset kansainvälisesti kilpailukykyi-
selle tasolle hankkimalla ulkomaista yksityistä riskipääomaa Suomeen myöhemmän venture-vai-
heen sijoituksiin.

Uuden ohjelman tavoitteena on saada kansainvälisiä sijoituksia n. 10 kasvuyritykseen ja kataly-
soida ehdotettavan pääomasijoituksen lisäksi noin 25—75 milj. euroa muuta pääomaa yritysten
kasvuun. Tavoitteena on edistää kohdeyritysten kilpailukykyä, kasvua, kansainvälistymistä ja ky-
kyä työllistää. 

2015 I lisätalousarvio 25 000 000
2015 talousarvio 80 000 000
2014 I lisätalousarvio 50 000 000
2014 talousarvio 30 000 000

30.  Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään   800 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille
32.01.02 (-17 htv) ELY-keskusten yhteiseen kehittämis- ja hallintoyksikköön.
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2015 I lisätalousarvio -800 000
2015 talousarvio 153 886 000
2014 III lisätalousarvio 165 000
2014 I lisätalousarvio 2 500 000
2014 talousarvio 156 961 000
2013 tilinpäätös 160 975 000

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  3 200 000  euroa.

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa tehdä enintään 41 678 000 euron ar-
vosta sitoumuksia.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan 3 200 000 euron ja myöntämisvaltuuden 20 000 000 euron lisäys
aiheutuu pääosin ennakoivan elinkeinorakenteen uudistamiseen ja rakennemuutosten hallintaan
tarvittavasta lisäpanostuksesta. Työpaikkamenetysten uhkaamilla ja niistä kärsivillä alueilla lisä-
valtuutta käytetään kasvua ja uusia työpaikkoja luoviin lähinnä pk-yritysten kehittämisavustuk-
siin. 

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 3 200 000 euroa vuonna
2015, 7 200 000 euroa vuonna 2016, 6 000 000 euroa vuonna 2017 ja 3 600 000 euroa vuonna
2018.

2015 I lisätalousarvio 3 200 000
2015 talousarvio 24 980 000
2014 II lisätalousarvio 500 000
2014 talousarvio 29 239 000
2013 tilinpäätös 24 176 476

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Euroopan globali-
saatiorahastohankkeista aiheutuviin EU:lle suoritettaviin palautuksiin.

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

2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 563 899 000
2014 II lisätalousarvio 3 000 000
2014 I lisätalousarvio -2 500 000
2014 talousarvio 503 975 000
2013 tilinpäätös 579 254 000
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40.  Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään  116 000  euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa momentille 25.10.03 ja aiheutuu Patentti- ja rekisterihal-
litukselta markkinaoikeuteen siirrettyjen valitusasioiden käsittelyyn tarvittavista lisäresursseista.

2015 I lisätalousarvio -116 000
2015 talousarvio 2 016 000
2014 talousarvio 2 133 000
2013 tilinpäätös 1 434 000

60.  Energiapolitiikka

40. Energiatuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  5 440 000  euroa.

Valtuus
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa sitoumuksia tehdä enintään
65 000 000 eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan vähennys johtuu biojalostamohankkeiden tukemiseen varatun
valtuuden jäämisestä osin käyttämättä.

Määrärahan 3 000 000 euron ja myöntämisvaltuuden 30 000 000 euron lisäys on tarkoitus käyt-
tää biotalouden tukemiseen sekä energiateknologian kaupallistamista ja käyttöönottoa tukeviin
hankkeisiin.

2015 I lisätalousarvio -5 440 000
2015 talousarvio 80 908 000
2014 I lisätalousarvio -500 000
2014 talousarvio 72 905 000
2013 tilinpäätös 29 282 488
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70.  Kotouttaminen

30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  1 500 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu pakolaiskiintiön nostamisesta 300 henkilöllä 1 050 henkilöön.

2015 I lisätalousarvio 1 500 000
2015 talousarvio 94 827 000
2014 talousarvio 94 680 000
2013 tilinpäätös 102 266 927
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  19 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 125 000 euroa siir-
tona momentilta 32.01.21 Euroopan neuvoston ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksien kehittä-
misen osastolle palkattavan asiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin sekä vähennyksenä
82 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Suomen Moskovan suurlähetystössä toimivan sosiaa-
li- ja terveysalan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja 24 000 euroa siirtona mo-
mentille 33.02.05 vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusiin tehtäviin.

2015 I lisätalousarvio 19 000
2015 talousarvio 30 712 000
2014 III lisätalousarvio 320 000
2014 I lisätalousarvio -154 000
2014 talousarvio 40 990 000
2013 tilinpäätös 41 030 000

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  185 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu vireille tulleiden valitusasioiden kasvusta.
Lautakunnassa otetaan vuonna 2016 käyttöön uusi sähköisen asianhallinnan järjestelmä. Järjes-
telmä tulee tehostamaan lautakunnan toimintaa ja ehkäisemään jatkossa lisämäärärahatarvetta,
joka on seurausta muusta kuin työttömyystilanteen aiheuttamasta valitusasioiden määrän kasvus-
ta.

2015 I lisätalousarvio 185 000
2015 talousarvio 2 245 000
2014 III lisätalousarvio 55 000
2014 talousarvio 2 250 000
2013 tilinpäätös 2 363 000
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03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  271 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu vireille tulleiden valitusasioiden kasvusta.
Lautakunnassa otetaan vuonna 2016 käyttöön uusi sähköisen asianhallinnan järjestelmä. Järjes-
telmä tulee tehostamaan lautakunnan toimintaa ja ehkäisemään jatkossa lisämäärärahatarvetta,
joka on seurausta muusta kuin työttömyystilanteen aiheuttamasta valitusasioiden määrän kasvus-
ta.

2015 I lisätalousarvio 271 000
2015 talousarvio 4 539 000
2014 III lisätalousarvio 100 000
2014 talousarvio 4 548 000
2013 tilinpäätös 4 524 000

06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään  421 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan tarve aiheutuu vankiterveydenhuollon siirron valmistelusta oi-
keusministeriön hallinnonalalta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle.

Vankiterveydenhuolto on tarkoitus siirtää Rikosseuraamuslaitoksesta Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen vastuulle. Siirto toteutettaisiin v. 2016 alusta ja sitä vastaavasti siirtyisi n. 16 milj. euron
määräraha. Siirtoon valmistautuminen ehdotetaan aloitettavaksi tänä vuonna, mitä varten THL:n
alaiselle vankiterveydenhuollon yksikölle ehdotetaan kertamenoihin lisäystä 421 000 euroa.
Vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta aiheuttaisi uusia tehtäviä Aluehallinto-
virastoille ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, mitä varten ehdotetaan budjetoi-
tavaksi määrärahoja yhteensä 3 htv:n palkkaamiseksi. Uuden henkilöstön rahoitus toteutettaisiin
määrärahasiirroin puolustusministeriön, oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnonalalta. Vankiterveydenhuollon siirto aiheuttaa vuodesta 2016 alkaen pysyvää lisäkustan-
nusta, johon on tarkoitus ehdottaa lisämäärärahaa 250 000 euroa.

2015 I lisätalousarvio 421 000

02.  Valvonta

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

Momentille myönnetään lisäystä  148 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahasta 24 000 euroa kohdistuu sosiaalihuollon ammattihenkilöiden
valvontaan, 24 000 euroa on siirtoa momentilta 33.01.01 vankien ja puolustusvoimien terveyden-
huollon valvonnan uusiin tehtäviin ja 100 000 euroa kertaluonteista lisäystä liittyen toimitilajär-
jestelyjen muuttokustannuksiin.
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2015 I lisätalousarvio 148 000
2015 talousarvio 12 465 000
2014 III lisätalousarvio 295 000
2014 I lisätalousarvio 270 000
2014 talousarvio 11 771 000
2013 tilinpäätös 12 165 000

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  100 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on kertaluonteista lisäystä liittyen toimitilajärjestelyjen muut-
tokustannuksiin.

2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 4 167 000
2014 III lisätalousarvio 75 000
2014 talousarvio 5 502 000
2013 tilinpäätös 3 578 000

20.  Työttömyysturva

50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  43 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu työttömyysastearvion kohoamisesta ja etuus-
menoarvion tarkentumisesta.

2015 I lisätalousarvio 43 000 000
2015 talousarvio 1 007 000 000
2014 III lisätalousarvio 12 000 000
2014 talousarvio 1 004 550 000
2013 tilinpäätös 981 000 000

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  46 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve aiheutuu työttömyysastearvion kohoamisesta ja päivä-
rahamäärien lisääntymisestä.

2015 I lisätalousarvio 46 000 000
2015 talousarvio 174 000 000
2014 III lisätalousarvio 10 000 000
2014 talousarvio 244 480 000
2013 tilinpäätös 199 850 000
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60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  3 550 000  euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kol-
mea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa turvakotitoiminnan
ohjaus-, ylläpitämis-, laadunvalvonta-, kehittämis- ja hallinnointitehtäviin.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta 3 300 000 euroa aiheutuu turvakotipaikkojen nykyi-
sen määrän (121 perhepaikkaa noin 20 turvakodissa) turvaamisesta ja 250 000 euroa THL:n uu-
den tehtävän edellyttämistä lisäresursseista.

2015 I lisätalousarvio 3 550 000
2015 talousarvio 8 000 000
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YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.  Ympäristön- ja luonnonsuojelu

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 53 henkilötyövuotta
vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 15 henkilötyövuotta vas-
taavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 4 tehtäviin sekä enintään 23 henkilö-
työvuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin sekä Itä-
meren suojeluun, Suomenlahden rantavaltioiden ympäristönsuojeluyhteistyöhön sekä ravintei-
den vähentämiseen tähtäävään Itämeren alueen strategian toimintaohjelmaan (NUTRI).

S e l v i t y s o s a :  Momentin perustelujen muutos mahdollistaa määräaikaisen henkilöstön palk-
kaamisen myös tehtäviin liittyen Itämeren suojeluun, Suomenlahden rantavaltioiden ympäristön-
suojeluyhteistyöhön sekä NUTRI-hankkeeseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 13 760 000
2014 talousarvio 17 160 000
2013 tilinpäätös 14 460 000

70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetyn määrärahan perusteluja täydennetään siten, että määrä-
rahaa saa käyttää myös öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjauksen yhteydessä havaittujen vält-
tämättömien lisäkorjaustarpeiden aiheuttamiin menoihin.

S e l v i t y s o s a :  Momentin perustelujen täydennys mahdollistaa määrärahan käytön öljyntor-
junta-alus Hylkeen peruskorjauksen suunnittelun lisäksi myös peruskorjauksen yhteydessä ha-
vaittujen välttämättömien lisäkorjaustarpeiden aiheuttamiin menoihin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
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2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio 1 450 000
2014 talousarvio 13 500 000
2013 tilinpäätös 500 000

20.  Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

60. Siirto valtion asuntorahastoon

Avustukset
Momentin perusteluja täydennetään siten, että asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta anne-
tun lain (205/1996) mukaisia perusparannuslainoja saa vuonna 2015 hyväksyä valtion asuntora-
haston varoista yhteensä enintään 5 000 000 euroa sellaisiin ennen vuotta 2015 tehtyihin korko-
tukilainapäätöksiin, joiden oikaisuhakemusten hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Avustuksen
myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

S e l v i t y s o s a :  Korkotukea asunto-osakeyhtiöiden uusiin perusparannuslainoihin ei enää
myönnetä vuonna 2015. Vuonna 2014 tehtyihin eräisiin päätöksiin on kuitenkin haettu vuonna
2015 oikaisuja, jotka tulee hyväksyä, mikäli edellytykset hyväksymiseen täyttyvät. Näiden oikai-
suvaatimusten hoitamiseen myönnetään korkotukilainan hyväksymisvaltuutta enintään
5 000 000 euroa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2015 I lisätalousarvio —
2015 talousarvio —
2014 II lisätalousarvio —
2014 I lisätalousarvio —
2014 talousarvio —
2013 tilinpäätös —
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