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Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/
2014 vp) täydentämisestä
HE 207/2014 vpHE 233/2014vp

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi
(HE 207/2014 vp).
Lisäksi eduskunta on 18 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan hallituksen esityksen eduskunnalle vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä
(HE 233/2014 vp).
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu asiayhteyden mukaisesti kaikissa valtiovarainvaliokunnan jaostoissa.
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esitykseen sisältyy useita pääosin välttämättömiä toimintamenojen ja muita tarkistuksia, jotka liittyvät loppuvuoden määrärahatilanteen täsmentymiseen. Lisäksi korotetaan tuloarviota noin 601 milj. eurolla, josta verotuloarvion korotuksen osuus on noin 317 milj. euroa.
Hallitus täydensi esitystään Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin myötä. Konkurssin aiheuttaman ympäristövahinkojen uhan poistamisen edellyttämiin toimiin ehdotetaan 60 milj. euron määrärahaa. Määrärahalla jatketaan metallitehtaan toimintaa, vesienhallintaa ja muita ympäristövahingon torjumiseksi välttämättömiä toimia tilanteessa, jossa näistä aiheutuneita menoja ei voida
kattaa konkurssipesän varoin.
Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus on reagoinut nopeasti Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssiin ja mahdollisten lisävahinkojen estämiseen. Valiokunta korostaa, että välttämätöntä on myös
edelleen aktiivisesti etsiä ratkaisuja toiminnan jatkamiseksi ja tarvittaessa varautua suuntaamaan
alueelle äkillistä rakennemuutosta helpottavia tukitoimenpiteitä.
HE 207/2014 vp
HE 233/2014vp
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Täydentävässä esityksessä ehdotetaan lisäksi poistettavaksi kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotettu 30 milj. euron vähennys EU-maksujen määrärahaan. EU:ssa tehdyn poliittisen
päätöksen mukaan vuosia 1995—2013 koskeviin BKTL- ja ALV-maksupohjien tarkistuksiin liittyviä lisämaksuja voidaan maksaa pidennetyssä aikataulussa. Tämän ennakoidaan siirtävän Suomen maksuihin tehtävää hyvistä vuodelle 2015.
Hallituksen esitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta noin 433 milj. euroa, jolloin valtion
nettolainanotoksi vuonna 2014 ehdotetaan 7,0 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2014 lopussa arvioidaan budjetoidun perusteella olevan 96,6 mrd. euroa, mikä on noin 47 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
YHTEENVETO
Hallituksen esityksissä ehdotetaan määrärahoihin 167 377 000 euron lisäystä, tuloarvioihin (pl.
nettolainanotto ja velanhallinta) 600 773 000 euron lisäystä ja nettolainanottoon ja velanhallintaan 433 396 000 euron vähennystä.
Ehdotettujen muutosten jälkeen olisivat kuluvan vuoden budjetoidut tuloarviot ja määrärahat varsinainen talousarvio, ensimmäinen, toinen ja kolmas lisätalousarvio huomioon ottaen
54 846 225 000 euroa.
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa,
että ehdotus vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena ja
että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2014 alkaen.
Helsingissä 21.11.2014
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja Kimmo Sasi kok
varapuheenjohtaja Pentti Kettunen ps
jäsen Jouko Jääskeläinen kd
jäsen Timo Kalli kesk
jäsen Sampsa Kataja kok
jäsen Esko Kiviranta kesk (osittain)
jäsen Mika Lintilä kesk
jäsen Mats Nylund r
jäsen Heli Paasio sd
jäsen Kari Rajamäki sd
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jäsen Markku Rossi kesk
jäsen Matti Saarinen sd
jäsen Sari Sarkomaa kok
jäsen Jouko Skinnari sd
jäsen Kauko Tuupainen ps
jäsen Ville Vähämäki ps
varajäsen Risto Kalliorinne vas
varajäsen Johanna Karimäki vihr
varajäsen Esko Kurvinen kok
varajäsen Raimo Piirainen sd
varajäsen Eero Reijonen kesk (osittain)
varajäsen Janne Sankelo kok
Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyissä ovat toimineet
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko
valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
valiokuntaneuvos Mari Nuutila
valiokuntaneuvos Johannes Leppo
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