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Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 lisätalousarvioksi
HE 66/2014 vpLTA 1—80/2014 vp

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 27 päivänä toukokuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle vuoden 2014 lisätalousarvioksi (HE 66/2014
vp).
Lisätalousarvioaloitteet
Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä eduskunnan 5 päivänä kesäkuuta 2014 valiokuntaan lähettämät lisätalousarvioaloitteet LTA 1—80/2014 vp. Aloiteluettelo on tämän mietinnön
liitteenä.
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu asiayhteyden mukaisesti kaikissa valtiovarainvaliokunnan jaostoissa.
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Hallituksen esityksen mukaan Suomen talouden arvioidaan kääntyvän lievään kasvuun, mutta talouden näkymät ovat muuttuneet entistä synkemmiksi ja Suomen Pankki on 10.6.2014 arvioinut,
että Suomen kokonaistuotanto ei kasva tänä vuonna lainkaan. Heikko talouskehitys on heijastunut myös alkuvuoden verotulokehitykseen, mistä johtuen valtion verotuloja koskevaa arviota pienennetään nettomääräisesti yhteensä 190 miljoonaa euroa.
On tärkeää, että hallitus päätti osana vuosien 2015—2018 julkisen talouden suunnitelmaa noin
600 miljoonan euron kasvuohjelmasta, jonka toteuttamiseksi tämän vuoden talousarvioon tehdään nyt noin 200 miljoonan euron määrärahalisäykset. Kasvupaketti lisää myös valtion tuloja,
sillä mm. valtion omaisuuden myyntiä sekä valtion kiinteistöomistuksen tuloutusta on tarkoitus
lisätä. Varsinaisten tulojen arviota korotetaan nyt nettomääräisesti 544 milj. euroa; tuloja käytetään kasvuohjelman rahoittamiseen ja velkaantumisen vähentämiseen.
Valiokunta on tyytyväinen siihen, että määrärahalisäykset kohdistuvat erityisesti kasvuun ja kansainvälistymiseen; mm. Tekesin lainojen myöntämisvaltuuteen lisätään 60 milj. euroa ja Suomen
HE 66/2014 vp
LTA 1—80/2014 vp

Valmis
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Teollisuussijoitus Oy:n pääomittamiseen 50 milj. euroa. Myös elinkeinopolitiikkaa edistävien
yhteisöjen avustuksia korotetaan, millä tuetaan yritysten kansainvälistymistä ja ulkomaisten investointien edistämistä. Valiokunta pitää tärkeänä, että myös pienten aloittavien sekä kasvuun tai
kansainvälistymiseen pyrkivien kannattavien yritysten rahoituksen saannista ja toimintaympäristön vahvistamisesta huolehditaan.
Lisäbudjettiesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 24 miljoonalla eurolla. Vuoden 2014
lopussa valtionvelan määrän arvioidaan olevan noin 97 mrd. euroa, mikä on noin 49 prosenttia
bruttokansantuotteesta. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että vuoden 2014 jakamaton varaus on lisätalousarvion jälkeen vain noin 119 milj. euroa, mikä on poikkeuksellisen vähän.
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
10. Omistajaohjaus
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Hallitus esittää, että valtio saa luopua omistuksestaan Altia Oyj:ssä. Valtioneuvosto on julkisen
talouden suunnitelmassa vuosille 2015—2018 (VNS 4/2014 vp) linjannut, että valtion varallisuutta ohjataan nykyistä tuottavampaan käyttöön. Kokonaisuudessaan myynneillä tavoitellaan
noin 1,9 mrd. euron lisätuloutusta valtion talousarvioon.
Altia Oyj on valtion sataprosenttisesti omistama yhtiö, josta eduskunnan vuonna 2001 antaman
suostumuksen mukaan valtion omistus voi alentua 50,1 prosenttiin. Yhtiö valmistaa ja myy alkoholijuomia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lisäksi se valmistaa teollisuusetanolia, entsyymejä ja rehuraaka-aineita. Yhtiö on viime vuosina laajentunut mm. yritysostoin ja toimii nykyisin kansainvälisessä kilpailussa. Hallitus katsoo, ettei Altia Oyj:llä ole enää strategista merkitystä valtiolle.
Valiokunta kiinnittää huomiota yhtiön toimintaympäristön muutokseen. Viron matkustajatuonnin kasvu on mm. tehtyjen alkoholiveropäätösten myötä vähentänyt alkoholijuomien kotimaan
myyntiä ja vaikuttanut siten suoraan myös Altia Oyj:n liikevaihtoon. Vinoutuneen matkustajatuonnin räikeimpiin muotoihin, kuten laivayhtiöiden lastauspalveluihin, puututtiin marraskuussa
2013. Lisäksi vuonna 2014 otetaan käyttöön sallitut määrälliset ohjetasot yksityishenkilöiden alkoholin tuontiin. Valiokunta korostaa, että alkoholiveropäätösten vaikutuksia koko yhteiskuntaan tulee edelleen seurata tarkasti ja tarvittaessa muuttaa myös tehtyjä päätöksiä siten, että ne
edistävät Suomen kokonaisetua.
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Pääluokka 30
Hallitus katsoo, että turvatakseen nykyiset työpaikat ja tulevan toiminnan Altia Oyj:n on haettava
kasvua ulkomailta. Kehitys- ja kasvuedellytysten turvaaminen edellyttää yhtiön lisäpääomittamista omistajan toimesta. Hallitus katsoo myös, ettei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa Altia
Oyj:n kasvua valtion talousarvioon otettavalla määrärahalla, vaan yhtiö voisi hankkia tarvittavan
lisäpääoman esimerkiksi osakemarkkinoilta ja listautua arvopaperipörssiin.
Esitetyllä myyntivaltuudella on hallituksen mukaan tarkoitus varautua mahdollisiin omistusjärjestelyihin, jotka vahvistavat yhtiön kilpailuasemaa. Omistusjärjestelyissä mielenkiinto yhtiötä ja
sen osakkeita kohtaan on todennäköisesti suurempi, jos valtion omistusta on mahdollista alentaa
alle 50 prosentin tai luopua siitä kokonaan.
Valiokunta pitää välttämättömänä, että mahdollisia uusia omistusjärjestelyjä harkitaan huolella.
Jos myyntiin päädytään, on erityistä huomiota kiinnitettävä tuotannon ja työpaikkojen turvaamiseen Suomessa sekä yleensäkin henkilöstön työllisyysasemaan. Lisäksi on syytä huomioida, että
yhtiö on merkittävä kotimaisen ohran käyttäjä. Valiokunta pitää tärkeänä, että jatkossakin varmistetaan kotimainen tuotantoketju ja työllisyys tältäkin osin. On myös syytä nostaa esiin Altia
Oyj:n mahdollisuudet kehittyä vahvasti kotimaisia raaka-aineita hyödyntävänä biotekniikka-alan
yrityksenä.
Valiokunta painottaa mietintönsä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015—2018 (VaVM
6/2014 vp) mukaisesti, että jos valtion omaisuuden myyntiin päädytään, se on toteutettava ajankohtana, joka on tuoton kannalta paras mahdollinen. Samalla tulee varmistaa, että myytävän kohteen tuotto-odotus ei ole tulevaa käyttökohdetta korkeampi. Tällainen vertailu on tehtävä myös
Altia Oyj:n myyntiä suunniteltaessa.
Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:
Valiokunnan lausumaehdotus 1
Eduskunta edellyttää, että ennen lopullisen myyntipäätöksen tekemistä valtiovarainvaliokunnalle annetaan selvitys, miten työllisyys, suomalaisen viljan käyttö ja tuotto-odotus
suhteessa käyttökohteeseen on varmistettu sekä mahdollisuudet yleisöantiin on selvitetty.
Samalla tulee selvittää valtion mahdollisuus säilyä osaomistajana Altia Oyj:ssä ja sitä
kautta vaikuttaa Altia Oyj:n päätöksentekoon.
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
40. Kala-, riista- ja porotalous
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille esitetään 3 200 000 euron lisämäärärahaa, jolloin petoeläinten vuonna 2013 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen voidaan käyttää yhteensä 7 milj. euroa. Tämän lisäksi momen-
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Pääluokka 31
tin määrärahasta on käytetty 500 000 euroa vahinkojen estämiseen. Suurpedot aiheuttivat kuitenkin 8,575 milj. euron vahingot vuonna 2013. Hallituksen esitys tarkoittaa käytännössä sitä, että
ensimmäistä kertaa vahinkoja ei korvata täysimääräisesti, vaan ainoastaan noin 80 prosenttia
kuuluu korvauksen piiriin. Leikkaus tehdään kaikkiin hakemuksiin samalla kertoimella.
Valiokunta on useassa mietinnössään (kuten VaVM 34/2013 vp, VaVM 39/2012 vp, VaVM 26/
2011 vp) pitänyt välttämättömänä, että suojeltujen petojen aiheuttamat vahingot korvataan täysimääräisesti. Tätä periaatetta on noudatettu tähän saakka, ja valiokunta pitää täysimääräistä korvausta edelleen välttämättömänä.
Suurin osa vahingoista kohdistuu porotalouteen. Valiokunta on jo muutenkin huolissaan porotalousyrittäjien tulevaisuudesta; menetettyjen tuotantoeläinten lisäksi vahinkojen vain osittainen
korvaaminen vähentäisi tuloja entisestään. Päätös todennäköisesti myös lisäisi tyytymättömyyttä
harjoitettua petopolitiikkaa kohtaan.
Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että petoeläinten aiheuttamat vahingot ovat kasvaneet erittäin nopeasti, vielä vuonna 2011 korvaustarve oli 3,8 milj. euroa. Vahinkojen vähentäminen on välttämätöntä porotalouselinkeinon turvaamiseksi ja valtion varojen säästämiseksi. Valiokunta kiirehtii maa- ja metsätalousministeriön toimia tilanteen parantamiseksi. Tärkeää on mm.
toimivan ahmanhoitosuunnitelman viimeistely, erilaisten vaihtoehtojen entistä laajempi tarkastelu ja petoeläinkantojen luotettava arviointi sekä kantojen hallittu pienentäminen uhanalaisuus
huomioon ottaen.
Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:
Valiokunnan lausumaehdotus 2
Eduskunta edellyttää, että hallitus sisällyttää seuraavaan lisätalousarvioesitykseen määrärahan, joka mahdollistaa vuoden 2013 petoeläinkorvausten täysimääräisen maksamisen vahvistetun kehyksen puitteissa.
Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Liikenneverkko
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
Momentille lisätään noin 26 milj. euroa, josta 20 milj. euroa osoitetaan kevään kehyspäätöksen
mukaisesti työllisyyttä ja kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Määrärahaa käytetään mm. päällysteisiin ja siltojen korjaamiseen.
Valiokunta on tyytyväinen lisäpanostuksiin sekä siihen, että niitä kohdistetaan mm. kahdelle äkillisen rakennemuutoksen alueelle. Väyläverkon kunto edellyttäisi kuitenkin selvästi suurempia
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Pääluokka 31
panostuksia perusväylänpidon rahoitukseen, sillä etenkin alemman tieverkon kunto on huono ja
myös monet maantie- ja rautatiesillat ovat turvallisuussyistä korjauksen tarpeessa. Siltojen korjaus on myös usein varsin kallista; esim. nyt käynnistettävän mt:n 100 Hakamäentie, Metsämäentie
sillan uusimisen arvioidaan maksavan 17,5 milj. euroa.
Väyläverkon kunnossapitotarve huomioon ottaen valiokunta toteaa, että raskaan liikenteen massojen ja mittojen korotukseen liittyvän uudistuksen toimeenpanoon varattu 55 milj. euron rahoitus ei anna riittäviä mahdollisuuksia mm. huonokuntoisten siltojen korjaamiseen ja uudistuksen
täysimääräiseen hyödyntämiseen. Valiokunta pitää välttämättömänä, että uudistuksen toimeenpanoa seurataan ja että sen vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja tienpidon kustannuksiin selvitetään syksyn budjettikäsittelyyn mennessä.
Valiokunta viittaa julkisen talouden suunnitelmaa koskevasta selonteosta antamaansa mietintöön
(VaVM 6/2014 vp – VNS 4/2014 vp) ja korostaa myös tässä yhteydessä tarvetta pitkäjänteisen
kunnostusohjelman ja siihen liittyvän konkreettisen rahoitussuunnitelman laatimiseen.
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Valiokunta on tyytyväinen, että uutena väylähankkeena käynnistetään hanke vt 6 Taavetti—Lappeenranta, jonka kustannusarvio on 76 milj. euroa. Hanke oli tarkoitus aloittaa vasta vuonna
2015, mutta kevään 2014 kehyspäätöksen yhteydessä sen käynnistystä päätettiin aikaistaa. On
myös myönteistä, että hankkeen uudelleen arvioinnin myötä sen kustannusarvio on alentunut alkuperäisestä 90 miljoonasta eurosta edellä mainittuun 76 miljoonaan euroon.
Valiokunta pitää hyvänä, että hankkeita arvioidaan uudelleen ja pyritään löytämään uudenlaisia,
entistä tehokkaampia ja käyttäjälähtöisempiä kehittämisratkaisuja. Valiokunta katsoo, että saavutettua kustannussäästöä tulee hyödyntää tarvittaessa hankekokonaisuuden täydentämiseen tai
elinkeinopoliittisesti tai liikenneturvallisuuden kannalta perusteltuihin hankkeisiin.
Valiokunta kiinnittää huomiota myös hankkeeseen vt 8 Turku—Pori, jolle myönnettiin vuoden
2013 lisätalousarviossa 102,5 milj. euron tilausvaltuus; tästä valtion osuus oli enintään 100 milj.
euroa. Hanketta jouduttiin supistamaan alkuperäisestä suunnitelmasta, jotta sen kustannusarvio
saatiin mahtumaan 102,5 milj. euroon. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan hankkeen kustannusarvio on kilpailutuksen myötä kuitenkin alentunut ja se voidaan toteuttaa noin 20 milj. euroa arvioitua edullisemmin.
Valiokunta katsoo, että syntyneen säästön osalta vt 8 Turku—Pori -hankkeen sisältöä on arvioitava uudelleen ja pyrittävä toteuttamaan hanke tarkoituksenmukaisuutta edistävällä tavalla.
Valiokunta korostaa, että liikenneväylien kunnolla on kaiken kaikkiaan suuri merkitys elinkeinoelämän kilpailukyvylle ja logistiselle toimivuudelle. Valiokunta kiinnittää huomiota myös metsäteollisuuden viimeaikaisiin investointisuunnitelmiin ja pitää välttämättömänä, että ne otetaan
huomioon väyläverkon kunnossapidossa ja kehittämisessä. Liikennehankkeilla on myös merkittävä työllistävä vaikutus, ja monet niistä ovat nopeasti käynnistettävissä.
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Pääluokka 31
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Vuonna 2009 voimaan tulleen joukkoliikennelain (869/2009) mukaiset siirtymäajat alkavat umpeutua, ja 1.7.2014 jälkeen alkava liikenne järjestetään joko puhtaasti markkinaehtoisesti ilman
yhteiskunnan tukea tai se kilpailutetaan hankintalainsäädännön ja joukkoliikennelainsäädännön
mukaisesti. Uudistuksen toimeenpano on tuonut suuria muutoksia niin viranomaisille kuin liikenteenharjoittajillekin. Valiokunta pitää tärkeänä, että joukkoliikennelain täytäntöönpanoa seurataan huolella ja että joukkoliikenteen kehittämistoimia muutoinkin jatketaan.
Valiokunta korostaa erityisesti tuettujen matkojen kustannustehokkuuden parantamista ja pitää
tärkeänä, että Kelan korvaamien kuljetusten ja avoimen joukkoliikenteen yhteistyötä lisätään.
Yhteiskunnan järjestämien kuljetusten laajempi käyttäminen on tärkeää etenkin alueilla, joilla
reittiliikenne ei kannata. Myös VR:n hoitaman henkilöliikenteen palvelutasosta on huolehdittava.
YHTEENVETO
Hallituksen esityksessä ehdotetaan määrärahoihin 520 223 000 euron lisäystä, tuloarvioihin (pl.
nettolainanotto ja velanhallinta) 544 029 000 euron lisäystä ja nettolainanottoon ja velanhallintaan 23 806 000 euron vähennystä.
Ehdotettujen muutosten jälkeen olisivat kuluvan vuoden budjetoidut tuloarviot ja määrärahat varsinainen talousarvio ja lisätalousarvio huomioon ottaen 54 583 994 000 euroa.
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa,
että ehdotus vuoden 2014 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena,
että lisätalousarvioaloitteet LTA 1—80/2014 vp hylätään,
että edellä ehdotetut kaksi lausumaa hyväksytään ja
että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen.
Helsingissä 12.6.2014
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja Kimmo Sasi kok
varapuheenjohtaja Pentti Kettunen ps
jäsen Leena Harkimo kok
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jäsen Pertti Hemmilä kok
jäsen Jouko Jääskeläinen kd
jäsen Timo Kalli kesk
jäsen Sampsa Kataja kok
jäsen Anneli Kiljunen sd (osittain)
jäsen Esko Kiviranta kesk
jäsen Mats Nylund r
jäsen Heli Paasio sd (osittain)
jäsen Kari Rajamäki sd
jäsen Markku Rossi kesk (osittain)
jäsen Matti Saarinen sd
jäsen Sari Sarkomaa kok
jäsen Jouko Skinnari sd (osittain)
jäsen Osmo Soininvaara vihr (osittain)
jäsen Kauko Tuupainen ps
jäsen Kari Uotila vas (osittain)
jäsen Ville Vähämäki ps (osittain)
varajäsen Risto Kalliorinne vas (osittain)
varajäsen Riitta Myller sd (osittain)
varajäsen Sirpa Paatero sd (osittain)
varajäsen Antti Rantakangas kesk (osittain)
varajäsen Eero Reijonen kesk (osittain)
varajäsen Ismo Soukola ps (osittain)
varajäsen Raija Vahasalo kok (osittain)
varajäsen Tuula Väätäinen sd (osittain)
Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyissä ovat toimineet
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko
valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
valiokuntaneuvos Mari Nuutila
valiokuntaneuvos Johannes Leppo
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Vastalause 1 ps
VASTALAUSE 1 ps
Yleisperustelut
Hallitus on epäonnistunut työllisyys- ja talouspolitiikassaan. Kataisen hallitus asetti tavoitteekseen valtion velkaantumisen taittamisen, työllisyysasteen noston 72 prosenttiin sekä työttömyyden alentamisen viiteen prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Valtion velkaantumista ei ole
saatu taittumaan, vaan se on kasvanut jokaisena hallituskauden vuonna ja sen ennustetaan kasvavan vielä ensi vuonnakin. Työllisyysaste on taas vuoden 2011 tason alapuolella, ja uusimpien
työttömyystilastojen mukaan työttömyysasteemme on noussut jo 9 prosenttiin. Myös talouskasvun edistämisessä hallitus on epäonnistunut surkeasti. Bruttokansantuotteemme on yli 2 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 2011, ja tuoreimpien EU-komission ja OECD:n ennusteiden
mukaan kuulumme tulevan talouskasvun osalta samaan ryhmään Kreikan ja Kyproksen tapaisten
kriisimaiden kanssa.
Hallitus on ehdottamassa lisäyksiä, jotka vastaavat monelta osaltaan niitä muutoksia, mitä perussuomalaiset ehdottivat jo vuoden 2014 budjettia käsiteltäessä. Olemme luonnollisesti tyytyväisiä, että hallitus on toteuttanut edes näin jälkikäteen vaatimiamme muutoksia. Monilta osin on
vain valitettavaa, että hallituksen esittämät määrärahat ovat edelleen liian pieniä. Taloutemme
suunnan muutos vaatii hallituksen ehdotusta rohkeampia muutoksia.
Yksityiskohtaiset perustelut
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Perussuomalaisten mielestä Suomen tekemän kehitysyhteistyön johtavana ajatuksena tulee olla
tuloksellinen yhteistyö kohdemaan kanssa, ei jonkin tietyn BKTL-osuuden saavuttaminen. Yhteistyöllä on pystyttävä aidosti ja pysyvästi vähentämään kohdemaan väestön kärsimyksiä ja saamaan kehitysavun kohteena oleva maa tai alue taloudellisesti mahdollisimman omavaraiseksi.
Samalla yhteistyön tulee tukea demokraattista kehitystä.
Näin ollen emme voi hyväksyä hallituksen päätöstä käyttää päästöoikeuksien huutokauppatuloja
kehitysapuun. Lisäksi nykyistä kehitysavun määrärahojen tasoa tulisi leikata yleisen säästölinjan
mukaisesti 150 miljoonalla eurolla.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
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Vastalause 1 ps
että momentilta 24.30.66 vähennetään 150 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön osoitetusta määrärahasta.
Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Käräjäoikeuksien juttumäärät ja työpaineet kasvavat, koska taloudellinen taantumavaihe aiheuttaa velkomus- ja maksukyvyttömyysasioiden määrän selvää lisääntymistä. Sama on nähtävissä
suurten, pitkiä käsittelyaikoja vaativien talousrikosjuttujen osalta. Turvapaikka-asioiden oikeuskäsittely Helsingin hallinto-oikeudessa vaatii lisäresursointia. Markkinaoikeuden lisääntyvä
ruuhkautuminen on ilmeistä julkisia hankintoja koskevien kilpailutusriitojen jatkuvan lisääntymisen takia.
Sanotut epäkohdat merkitsevät kansalaisten oikeusturvan huonontumista etenkin juttujen käsittelyaikojen pidentymisen muodossa, mistä Suomen valtio saa jatkuvasti moitteita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta ja joutuu maksamaan viivästyskorvauksia.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 25.10.03 otetaan lisäyksenä 2 000 000 euroa muiden tuomioistuinten toimintamenoihin.
Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Poliisitoimi
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Poliisin toimintamenoihin on kahdesta syystä saatava enemmän resursseja kuin mitä talousarvioesityksessä on ehdotettu: 1) harmaan talouden torjunta; 2) poliisin kenttätoiminnan näkyvyyden ja viivytyksettömyyden/vasteajan tehostaminen. Harmaan talouden ongelmiin puuttuminen
nopeasti ja tehokkaasti ei ole mahdollista edes nyt ehdotetuin lisäresurssein. Luvatut resurssit eivät myöskään vastaa hallitusohjelmassa lupailtua kärkihankepanostusta. Poliisin esitutkintavoimavarojen välitön vahva lisäys on olennainen edellytys harmaan talouden torjunnassa tarvittavan monialaisen viranomaisyhteistyön tehokkaassa käynnistymisessä. Nopeastikin saavutettavissa oleva nettohyöty on laskettavissa sadoissa miljoonissa euroissa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
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Vastalause 1 ps
että momentille 26.10.01 otetaan lisäyksenä 10 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin.
Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Sotilaallinen maanpuolustus
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Puolustusvoimat on tällä hallituskaudella erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa samaan aikaan ajoittuvien puolustusvoimauudistuksen ja budjettileikkausten takia. Perussuomalaiset ehdottavat lisäystä jo ennestään niukkoihin puolustusmenoihin, mikä takaisi sen, ettei puolustusvoimien rakennemuutos ryöpsähdä hallitsemattomaksi ja että jokapäiväinen toiminta säilyy edes
kohtuullisella tasolla. Varusmiehet tarvitsevat maastovuorokausia ja reserviläiset kertausharjoituksia. Ilmavoimilla tulee olla varaa hävittäjien lentotunteihin ja merivoimilla merellä vietettyihin vuorokausiin.
Puolustushallinto on toteuttanut massiivisen vyön kiristämisen. Ilman nopeaa lisärahoitusta Suomen mahdollisuudet itsenäiseen ja uskottavaan koko maan puolustukseen rapautuvat, semminkin kun jalkaväkimiinoista luovutaan Ottawan sopimuksen myötä.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 27.10.01 otetaan lisäyksenä 25 000 000 euroa sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenoihin ja hyväksytään seuraava lausuma:
Vastalauseen lausumaehdotus 1
Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan itsenäisen ja uskottavan puolustuksen koko valtakunnan alueella.
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
32. Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)
Ahvenanmaalle on hallituksen esityksessä varattu ylimääräinen 40 miljoonan euron määräraha
sähkökaapelin rakentamista varten maakunnan ja Manner-Suomen välille. Asiasta on päättänyt
Ahvenanmaan valtuuskunta, jolle on Ahvenanmaan itsehallintolaissa annettu laaja valta tehdä
merkittäviäkin taloudellisia päätöksiä itsehallintoalueen eduksi Suomen valtion kustannuksella.
Mielestämme Ahvenanmaan olisi tässä vaikeassa taloustilanteessa osallistuttava säästötalkoisiin, minkä vuoksi näin merkittävää investointia ei voida pitää hyväksyttävänä. Tässä on muistettava, että Ahvenanmaa on joka tapauksessa valtiolta suhteellisesti eniten tukea saava maakunta.
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Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentilta 28.80.32 vähennetään 41 000 000 euroa ylimääräisestä määrärahasta Ahvenanmaan maakunnalle.
90. Kuntien tukeminen
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)
Kuntatalouteen tehdyt valtionosuusleikkaukset ovat osuneet kipeästi kuntien talouteen. Tällä hetkellä kuntien tehtävät ja käytettävissä olevat rahat eivät ole tasapainossa. Kunnille on sysätty vuosi vuoden jälkeen ilman asianmukaista rahoitusta lisää tehtäviä ja vaatimuksia valtiovallan toimesta. Nyt hallituksessakin on havahduttu siihen, että tämä tie on kestämätön, ja rakennepaperissa hallitus on aloittamassa kuntien tehtävien karsinnan. Kuntien talous on luonnollisesti saatava
tasapainoon ja kuntien tehtävissä sekä byrokratiassa on takuulla karsittavaa. Perussuomalaiset eivät kuitenkaan hyväksy sellaista tehtäväkarsintaa, joka johtaa eriarvoistumisen kasvuun.
Perussuomalaiset haluavat muistuttaa, että julkiset palvelut vaikuttavat eriarvoisuuteen tällä hetkellä jopa enemmän kuin 1990-luvulta lähtien kasvaneet tuloerot. Julkisten palveluiden saatavuus on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisen tasa-arvon mittareista, ja Suomen terveydenhuolto
on viime vuosina luisunut OECD:n tutkimuksen mukaan kohti suurempaa epätasa-arvoa. Rikkaiden ja köyhien terveyserot ovat Suomessa jo nyt länsimaiden jyrkimpiä.
Edellä olevan perusteella ehdotamme hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:
Vastalauseen lausumaehdotus 2
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin peruspalveluiden parantamiseksi
ja osoittaa kuntien valtionosuuksiin 20 miljoonaa euroa seuraavassa lisätalousarviossa.
92. EU ja kansainväliset järjestöt
Suomi maksaa Euroopan unionille jäsenmaksua, joka perustuu arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon. Oman jäsenmaksunsa lisäksi Suomi osallistuu muutamien varakkaiden EU-maiden maksuosuuksien helpottamiseen. Suurin osa maksualennuksien kustannuksista syntyy Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnettävästä EU-maksuhelpotuksen rahoitusosuudesta, josta
Suomen osuus on tänä vuonna 136 000 000 euroa. Tämän lisäksi Suomi helpottaa Saksan, Hollannin, Itävallan, Ruotsin ja viimeisimpänä myös Tanskan maksuosuuksia, mikä on täysin käsittämätöntä. Perussuomalaisten mielestä Suomen tulee käynnistää välittömästi neuvottelut näiden
järjettömien rahoitusosuuksien poistamiseksi kokonaan. Toinen vaihtoehto on jäsenmaksuhelpotuksen neuvotteleminen myös Suomelle.
Edellä olevan perusteella ehdotamme hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:
Vastalauseen lausumaehdotus 3
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Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin neuvotteluiden käynnistämiseksi EU:ssa Isolle-Britannialle sekä muutamille muille maille maksettavien EUjäsenmaksuhelpotusten lakkauttamiseksi.
Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
30. Aikuiskoulutus
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)
Oppisopimuskoulutus on Suomessa vielä lapsenkengissä, vaikka se sopisi pätevöitymisväyläksi
moniin ammatteihin. Oppisopimuskoulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tulla alansa ammattilaiseksi käytännön työn kautta, teoriaopintojen tukemana. Tämä on sekä opiskelijan että
työnantajan etu. Opiskelija pääsee heti soveltamaan oppimaansa käytännössä, ja työnantaja puolestaan saa mahdollisuuden tulevan työntekijänsä perehdyttämiseen jo opiskeluvaiheessa. Perussuomalaiset haluavat tosissaan panostaa oppisopimuskoulutukseen ja esittävät näin ollen siihen
lisämäärärahaa.
Katsomme myös, että 10. luokan tulisi olla ammattipainotteinen ja useaa eri ammattia tutuksi tekevä. Sen jälkeen nuori jatkaisi oppisopimuksella tai siirtyisi opiskelemaan joko ammattiopistossa tai lukiossa. Oppisopimuksen voisi solmia jo 10. luokan aikana, heti kun sopiva työpaikka ja
ala löytyisivät. Tämä olisi joustava malli ammattiin.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 29.30.32 otetaan lisäyksenä 5 000 000 euroa valtionosuuksiin ja -avustuksiin oppisopimuskoulutukseen.
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
40. Kala-, riista- ja porotalous
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)
Viime aikoina on maamme petopolitiikasta puhuttu runsaasti julkisuudessa. Vastakkain ovat olleet tahot, jotka haluavat suojella petoja, ja toisaalta tahot, jotka haluavat riittävästi kaatolupia,
jotta voisivat poistaa omasta pihapiiristään häiritsevästi käyttäytyvät petoeläimet. Perussuomalaiset kannattavat riittävien kaatolupien myöntämistä. Mielestämme ei voi olla niin, että esimerkiksi Pohjois-Suomessa poroelinkeinonharjoittajille aiheutuu isoja tappioita sen johdosta, että sudet
tai ahmat ovat tappaneet ja raadelleet poroja.
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Perussuomalaiset eivät voi myöskään hyväksyä hallituksen suunnitelmia petoeläinkorvausten
omavastuusta, vaan vaadimme, että petokorvaukset maksetaan tulevaisuudessakin täysimääräisenä. Kun valtiovalta on päättänyt suojella petoeläimiä, on vain kohtuullista, että se korvaa täysimääräisesti myös niiden aiheuttamat vahingot.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 30.40.42 otetaan lisäyksenä 1 500 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja hyväksytään seuraava lausuma:
Vastalauseen lausumaehdotus 4
Eduskunta edellyttää, että tulevaisuudessakin petoeläinkorvaukset maksetaan täysimääräisinä ilman omavastuuta. Samalla eduskunta vaatii, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin
suurpetojen määrän vähentämiseksi.
Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Liikenneverkko
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen tieverkosto on edellytys kansalaisten tasa-arvoiselle kohtelulle. Näin luodaan toimintaedellytyksiä yrityksille, jotta ne pystyvät
toimimaan maamme jokaisessa kolkassa, ja samalla pidetään nykyistä paremmin koko Suomi
asuttuna. Erityisesti siltojen korjauksiin on panostettava kiireisesti nykyistä enemmän, sillä lukuisat sillat ympäri Suomea ovat erittäin huonossa kunnossa. Kaiken lisäksi maamme maanteillä
liikkuu pian runsaasti mitoiltaan ja massoiltaan kasvaneita kuorma-autoja, jotka aiheuttavat silloille erityistä lisärasitusta.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 31.10.20 otetaan lisäyksenä 75 000 000 euroa perusväylänpitoon ja kunnossapitoon.
TULOARVIOT
Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot
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Perussuomalaiset kannattavat sitä, että valtion ei-strategisia omistuksia myydään miljardien korjausvelkaa pienentävien tai tulevaa talouskasvua tukevien investointien rahoittamiseksi ja näin
pistetään valtion tase töihin. Perussuomalaisille sopii hallituksen nyt ehdottama valtion omaisuuden myyntien suuruusluokka, mutta emme kuitenkaan voi hyväksyä hallituksen suunnitelmia
myydä Altia Oyj:tä.
Hallituksen aikomusta alentaa alkoholiyhtiö Altian valtio-omistusta 50,1 prosenttiin tai jopa tulevaisuudessa alle tämän tason ei voida pitää vastuullisen valtion omistajapolitiikan tunnusmerkkinä. Hallituksen mielestä Altian säilymistä enemmistöltään valtion omistuksessa ei voida perustella strategisin sekä liiketoiminnallisin syin, mikä osoittaa hallitukselta välinpitämättömyyttä
niitä taloudellisia heijastevaikutuksia kohtaan, joita Altian valtiojohtoisuudesta luopuminen suurella todennäköisyydellä aiheuttaisi. Mikäli Altia myytäisiin yksityisille tahoille, on varsin todennäköistä, että yhtiö niin sanotusti trimmattaisiin markkinakelpoiseksi, mikä tarkoittaisi suuria
työpaikkojen vähennyksiä muun muassa Etelä-Pohjanmaan alueella.
Perinteikkään alkoholijuomien valmistamisen, maahantuonnin ja markkinoinnin siirtyminen pelkän markkinaehtoisuuden mukaan toimivien konsernien varaan olisi surullinen lisäluku jo pitkään jatkuneessa sinivalkoisen omistajuuspolitiikan alasajossa. Altialla on sitä paitsi merkittävä
rooli kotimaisen rehun tuottajana ja kasvavaa potentiaalia biojalostuksessa. Valtio ei voi ryhtyä
harjoittamaan sellaista talouspolitiikkaa, jossa kallisarvoista valtionomaisuutta myydään alihintaan ja lyhytnäköisesti osakemarkkinoilla sekä tämän jälkeen katetaan näillä alimitoitetuilla tuloilla valtion välittömiä menoja.
Tämän vuoksi Altian valtionomistuksen vähentämisestä olisi luovuttava sekä yhtiön osakkeiden
myynnin jättämisestä aiheuttava tulovaje olisi otettava asianmukaisesti huomioon tässä valtion lisätalousarviossa. Koska perussuomalaisille sopii hallituksen nyt ehdottama omaisuuden myyntien suuruus, mutta ei sen sisältö, vaadimme, että hallitus tuo heti käsittelyyn uuden korjaavan esityksen valtion omaisuuden myymisestä, jossa varmistetaan, ettei Altia Oyj:tä myydä.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentilta 13.03.01 vähennetään 300 000 000 euroa osinkotuloista, pääomanpalautuksista ja nettomyyntituloista annetusta tuloarviosta ja hyväksytään seuraava lausuma:
Vastalauseen lausumaehdotus 5
Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi uuden korjaavan esityksen valtion omaisuuden myymisestä, jossa varmistetaan, ettei Altia Oyj:tä
myydä.
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
01. Osuus Suomen Pankin voitosta
Lain mukaan Suomen Pankki tilittää puolet voitostaan valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin perustellusta syystä vaatia Suomen Pankkia tilittämään suuremman osuuden voitostaan
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valtion käyttöön. Katsomme valtion talouden tasapainotuksen olevan perusteltu syy nostaa tilitettävä määrä samaksi mitä se oli esimerkiksi vuonna 2010 eli noin 250 miljoonaa euroa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentin 13.04.01 arvioitua tuottoa Suomen Pankin voitto-osuudesta korotetaan
70 000 000 eurolla.
Osasto 15
LAINAT
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Koska emme hyväksy Altia Oyj:n myyntiä, lisäämme väliaikaisesti myös velanottoa. Vaadimme, että hallitus tuo eduskunnan käsittelyyn uuden esityksen, jossa varmistetaan, ettei Altia
Oyj:tä myydä. Tällöin voimme hyväksyä myös valtion omaisuuden myyntituottojen nykyisen
suuruuden, jolloin myös velanoton määrä supistuisi 300 miljoonalla eurolla nyt esittämästämme.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentin 15.03.01 avioitua nettolainanottoa ja velanhallintaa korotetaan 140 000 000
eurolla.
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että ehdotus valtion vuoden 2014 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisesti edellä todetuin muutoksin ja
että edellä ehdotetut 5 lausumaa hyväksytään.
Helsingissä 12.6.2014
Pentti Kettunen
Kauko Tuupainen
Ville Vähämäki
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VASTALAUSE 2 vas
Yleisperustelut
Suomen talouden tila on edelleen heikentynyt. On vastuutonta jättäytyä sen varaan, että kansainvälinen talouden käänne johtaisi myös Suomessa talouden kohenemiseen. Vasemmistoliiton
eduskuntaryhmän mielestä talouden tilanne olisi perustellut työllistävää lisäbudjettia, joka olisi
sisältänyt panostukset mm. nopeasti käynnistettäviin asuntorakentamisen, tietoliikenne-, tie- ja
raideliikennekohteisiin. Sellainen olisi edellyttänyt huolellista valmistelua ja kohteiden etsintää.
Tällaisenaan lisätalousarvio ei palvele työllisyyden ja taloudellisen aktiivisuuden edistämistä.
Yksityiskohtaiset perustelut
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
10. Omistajaohjaus
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Hallitus on päättänyt rahoittaa valtion menoja myymällä valtion omistaman Altian osakkeita.
Omistajaohjauksesta vastaavan ministerin mukaan valtio saattaisi säilyä osaomistajana.
Suomalaisten yhtiöiden liukuminen ulkomaisille sijoittajille on huolestuttavaa. Esimerkiksi lääkärikeskusketjut ovat suurelta osin siirtyneet ulkomaiseen omistukseen sillä seurauksella, että ne
eivät juuri maksa veroja. Myös muiden alojen monien yritysten kohdalla on sama tilanne.
Sen sijaan, että keskisuurten yritysten omistus säilyisi Suomessa ja ne kasvaisivat täällä ja laajentaisivat tarpeen mukaan toimintaansa myös ulkomailla, niistä tulee ulkomaisten konsernien osia
ja alisteisia niiden strategioille.
Myymällä Altian sijoittajille valtio osallistuu nyt tähän ulosmyyntiin, josta on haittaa työllisyydelle ja verokertymille. Valtion menojen rahoittaminen ei voi olla Altiasta kiinni.
Viite: ed. Lapintien LTA 2/2014 vp
Edellä olevan perustella ehdotamme,
että momentin 23.10.88 perusteluista poistetaan valtuutus luopua valtion omistuksesta Altia Oyj:ssä.
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Liikenneverkko
20. Perusväylänpito
Perusväylänpidon määrärahaa on syytä korottaa. Korjausvelka on tällä hetkellä 2,3 miljardia. Tähän hallitus reagoi leikkaamalla 100 milj. euroa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 31.10.20 lisätään 200 000 000 euroa.
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha)
Väyläverkon kehittämiseen on syytä panostaa tässä työllisyystilanteessa. Hanko—Hyvinkää-radan sähköistämisellä on huomattava merkitys mm. elinkeinotoiminnalle, ja hanke on siksi käynnistettävä.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 31.10.77 lisätään 5 000 000 euroa ja momentin perusteluja muutetaan niin,
että Hanko—Hyvinkää-radan sähköistämisestä saa valtiolle aiheutua menoja enintään
50 000 000 euroa.
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen
Toimiva joukkoliikenne edellyttää lisäpanostusta, jotta palvelut eivät heikkene.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 31.30.63 lisätään 5 000 000 euroa.
Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
60. Siirto valtion asuntorahastoon
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Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute vaikeuttaa työllistymistä ja nostaa yleistä vuokratasoa.
Myös asuntokannan korjausvelka kasvaa koko ajan.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentin 35.20.60 perusteluja muutetaan siten, että määräaikaisia käynnistysavustuksia voidaan myöntää 5 miljoonaa euroa ja korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia 20
miljoonaa euroa.
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että ehdotus vuoden 2014 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena edellä todetuin muutoksin.
Helsingissä 12.6.2014
Kari Uotila
Risto Kalliorinne
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VASTALAUSE 3 kesk
Yksityiskohtaiset perustelut
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
10. Omistajaohjaus
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Keskusta ei hyväksy, että valtioneuvostolle annettaisiin valtuus luopua omistuksestaan Altia
Oyj:ssä.
Vaikka Altia Oyj ei itsessään enää olisi strategisesti merkittävää omistusta valtiolle, on sillä kuitenkin varsin keskeinen merkitys Länsi-Suomen elintarviketalouden ketjulle ja aluetalouteen.
Yhtiö on merkittävä kotimaisen ohran käyttäjä, ja sen työllisyysvaikutukset ulottuvat laajalle yhtiön ulkopuolelle. Tähän liittyvät selvitykset tulee tehdä ennen mahdollisen myyntivaltuuden antamista, eikä vasta valtuuden antamisen jälkeen.
Perinpohjaisen selvityksen jälkeen hallituksella on mahdollisuus tuoda asia eduskunnan käsiteltäväksi uudestaan. Selvityksessä pitää pystyä osoittamaan, että elintarvikeketjun kokonaisuuteen, aluetalouteen ja työllisyyteen positiivisesti vaikuttavat seikat voidaan jatkossakin varmistaa. Suomalaiset työpaikat on kyettävä turvaamaan.
Edellä olevan perustella ehdotamme,
että momentin 23.10.88 perusteluista poistetaan valtuutus luopua valtion omistuksesta Altia Oyj:ssä.
Lisäksi ehdotamme hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että hallituksen on pikaisesti tehtävä selvitys suomalaisen elintarvikeketjun ja työpaikkojen säilyttämiseksi tilanteessa, jossa valtio luopuisi omistuksestaan
Altia Oyj:ssä. Vasta tämän selvityksen saatuaan eduskunta arvioi Altia Oyj:n myyntivaltuuden hyväksymistä.
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
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että ehdotus valtion vuodelle 2014 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisesti edellä todetuin muutoksin ja
että edellä ehdotettu lausuma hyväksytään.
Helsingissä 12.6.2014
Timo Kalli
Esko Kiviranta
Markku Rossi
Eero Reijonen
Antti Rantakangas
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LIITE: Lisätalousarvioaloitteet LTA 1—80/2014 vp
—

Lisätalousarvioaloite LTA 1/2014 vp Vesa-Matti Saarakkala ps Osinkotuloista, pääomanpalautuksista ja osakkeiden nettomyyntituloista annetun tuloarvion vähentäminen
(13.03.01)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 2/2014 vp Annika Lapintie vas Altian myyntivaltuuden poistaminen (23.10.88)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 3/2014 vp Lauri Heikkilä ps Varsinaiseen kehitysyhteistyöhön
ehdotetun määrärahan vähentäminen (24.30.66)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 4/2014 vp Pirkko Mattila ps Määrärahan osoittaminen hätätekstiviestitoiminnan kehittämiseen (26.30.02)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 5/2014 vp Ari Jalonen ps Määrärahan osoittaminen kouluterveydenhuollon toimintaan (28.90.30)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 6/2014 vp Jari Myllykoski vas Määrärahan osoittaminen kuraattorien täydennyskoulutuksen kustannuksiin (29.30.21)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 7/2014 vp Ritva Elomaa ps Määrärahan osoittaminen oppisopimuskoulutuksen valtionosuuteen ja -avustukseen (29.30.32)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 8/2014 vp Kaj Turunen ps Määrärahan osoittaminen Mikkelin
ammattikorkeakoulun ympäristömateriaalitekniikan laitoksen Savonlinnan kuitulaboratorion hiilidioksidi-metanolisynteesiprosessin jatkotutkimukseen (29.40.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 9/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen (30.40.42)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 10/2014 vp Teuvo Hakkarainen ps Määrärahan osoittaminen
kantatien 77 kunnostamiseen välillä Taimoniemi—Keiteleen kunnan raja Viitasaarella
(31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 11/2014 vp Pentti Kettunen ps Määrärahan osoittaminen Itä- ja
Pohjois-Suomen ELY-keskuksille huonokuntoisten kestopäällysteteiden kunnostamiseen
(31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 12/2014 vp Arto Pirttilahti kesk Määrärahan osoittaminen valtatien 9 Suinula—Käpykangas-ohituskaistan rakentamiseen Kangasalla (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 13/2014 vp Simo Rundgren kesk Määrärahan osoittaminen Tepaston tielle Kittilään (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 14/2014 vp Vesa-Matti Saarakkala ps Määrärahan osoittaminen valtatien 3 ja kantatien 67 liittymäjärjestelyihin Kurikassa (31.10.20)
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Valiokunnan mietintö VaVM 7/2014 vp
LIITE: Lisätalousarvioaloitteet LTA 1—80/2014 vp
—

Lisätalousarvioaloite LTA 15/2014 vp Arto Pirttilahti kesk Määrärahan osoittaminen Pirkanmaan teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 16/2014 vp Ari Torniainen kesk Määrärahan osoittaminen tien
3864 eli Ylämaantien kunnostukseen välillä Sipari—Pulsa (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 17/2014 vp Arto Pirttilahti kesk Määrärahan osoittaminen
maantien 346 parantamiseen välillä Kotala—Innala, Virrat ja Mänttä-Vilppula (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 18/2014 vp Kimmo Kivelä ps ym. Määrärahan osoittaminen
Enonlahden yhdystien 16407 perusparantamiseen Kuopion Vehmersalmella (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 19/2014 vp Arto Pirttilahti kesk Määrärahan osoittaminen
maantien 276 Litukantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Viljakkalassa Pirkanmaalla (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 20/2014 vp Mikko Savola kesk Määrärahan osoittaminen paikallistien 17253 (Rämäläntie) peruskorjaamiseen Ähtärin Myllymäenkylän ja Soinin Vehunkylän välillä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 21/2014 vp Pirkko Mattila ps Määrärahan osoittaminen välittömiä perusparannuksia tarvitsevien tieosuuksien kunnostukseen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 22/2014 vp Arto Pirttilahti kesk Määrärahan osoittaminen kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantateiden 56 ja 58 risteykseen Mänttä-Vilppulassa (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 23/2014 vp Ari Torniainen kesk Määrärahan osoittaminen tielle 387 välille Raippo—Vaalimaa (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 24/2014 vp Kauko Tuupainen ps Määrärahan osoittaminen valtatien 4 suunnitteluun välillä Kanavuori—Jyväskylä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 25/2014 vp Arto Pirttilahti kesk Määrärahan osoittaminen kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantatien 66 ja seututien 337 risteykseen Ruovedellä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 26/2014 vp Lauri Heikkilä ps Määrärahan osoittaminen siltojen peruskorjaukseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
alueella (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 27/2014 vp Jussi Niinistö ps Määrärahan osoittaminen paikallistien 11099 kunnostamiseen ja päällystämiseen välillä Leppäkorpi—Kiikala (31.10.20)
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Valiokunnan mietintö VaVM 7/2014 vp
LIITE: Lisätalousarvioaloitteet LTA 1—80/2014 vp
—

Lisätalousarvioaloite LTA 28/2014 vp Arto Pirttilahti kesk Määrärahan osoittaminen kantatien 66 Ahjolantien kiertoliittymän rakentamiseen Virroilla (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 29/2014 vp Mikko Savola kesk Määrärahan osoittaminen
maantien 17783 parantamiseen ja päällystämiseen välillä Viinikka—Purmojärvi, Kauhava
ja Lappajärvi (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 30/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen Karvosentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Evijärvellä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 31/2014 vp Arto Pirttilahti kesk Määrärahan osoittaminen kantatien 58 Oriveden teollisuusalueen kiertoliittymän rakentamiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 32/2014 vp Vesa-Matti Saarakkala ps Määrärahan osoittaminen Polvenkyläntien ja Hakunintien peruskorjaukseen Kurikassa (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 33/2014 vp Mikko Savola kesk Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Alajärven Luoma-aholla kantatiellä 68 ja Luomantiellä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 34/2014 vp Mikko Savola kesk Määrärahan osoittaminen Töysän Tuurin ja Ähtärin Peränteen välisen Salonkyläntien peruskorjaukseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 35/2014 vp Lauri Heikkilä ps Määrärahan osoittaminen Someron Jaatilanjoen sillan suunnitteluun ja rakentamiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 36/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen Kaartusentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Alajärvellä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 37/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen ns. Koveron risteyksen muuttamiseen eritasoliittymäksi Lapualla (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 38/2014 vp Vesa-Matti Saarakkala ps Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen alikulun rakentamiseen maantielle 6900 Kurikan Jyllintaipaleella
(31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 39/2014 vp Mikko Savola kesk Määrärahan osoittaminen kantateiden 63 ja 68 kiertoliittymän rakentamiseen Evijärvellä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 40/2014 vp Lauri Heikkilä ps Määrärahan osoittaminen paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedon kunnassa (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 41/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen kahden kiertoliittymän rakentamiseen kantatielle 68 Vimpelin kirkonkylään (31.10.20)
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Valiokunnan mietintö VaVM 7/2014 vp
LIITE: Lisätalousarvioaloitteet LTA 1—80/2014 vp
—

Lisätalousarvioaloite LTA 42/2014 vp Vesa-Matti Saarakkala ps Määrärahan osoittaminen yhdystien 17685 perusparantamisen aloittamiseen välillä Vaasantie—Ala-Hella Lapualla (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 43/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen paikallistien Koskela—Koivumäki perusparantamiseen Alajärvellä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 44/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen tien
750 päällysteen uusimiseen Vimpelin Sääksjärven ja Vetelin Räyringin kylien välillä
(31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 45/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen tien
751 perusparantamiseen Vetelin Sillanpään ja Lestijärven välillä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 46/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen Soinin
ja Karstulan välisen Lehtomäen paikallistien peruskorjaukseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 47/2014 vp Arto Pirttilahti kesk Määrärahan osoittaminen Poukantien ja Syväojantien välisen jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Ruovedellä
(31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 48/2014 vp Mikko Savola kesk Määrärahan osoittaminen Kuortaneen Mäyryn kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 49/2014 vp Ritva Elomaa ps Määrärahan osoittaminen kevyen
liikenteen väylähankkeelle välille Mynämäki—Mietoinen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 50/2014 vp Ritva Elomaa ps Määrärahan osoittaminen kiertoliittymän rakentamiseen Kustavintien, Seikeläntien ja Lietsalantien risteykseen VarsinaisSuomessa (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 51/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen Lappajärven Ammesmäentien päällysteen korjaamiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 52/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen liikennejärjestelyjen parantamiseen kantateiden 63 ja 68 risteyksessä Evijärvellä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 53/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen Puurosen ja Polson kylät yhdistävän paikallistien perusparantamiseen ja päällystämiseen Vetelissä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 54/2014 vp Jussi Niinistö ps Määrärahan osoittaminen kiertoliittymän rakentamiseen maanteiden 143 ja 2850 risteykseen liikenneturvallisuuden parantamiseksi Hyvinkäällä (31.10.20)
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Valiokunnan mietintö VaVM 7/2014 vp
LIITE: Lisätalousarvioaloitteet LTA 1—80/2014 vp
—

Lisätalousarvioaloite LTA 55/2014 vp Vesa-Matti Saarakkala ps Määrärahan osoittaminen Pappilantien 17339 peruskorjaukseen Kurikassa (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 56/2014 vp Mikko Savola kesk Määrärahan osoittaminen Alajärven Lehtimäen Rannankyläntien perusparannukseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 57/2014 vp Mikko Savola kesk Määrärahan osoittaminen Alavuden Kätkänjoentien (paikallistie 7071) perusparannuksen loppuun saattamiseen
(31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 58/2014 vp Mikko Savola kesk Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Lappajärven Itäkylässä kantatiellä 68 (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 59/2014 vp Ari Torniainen kesk Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen valtatiellä 13 välillä Kuukanniemi—Iitiä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 60/2014 vp Ville Vähämäki ps Määrärahan osoittaminen kantatien 88 kehittämissuunnitelman laatimiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 61/2014 vp Mikko Savola kesk Määrärahan osoittaminen Ähtärin Inha—Ryöttö-tien päällystämiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 62/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen Vintturin paikallistien perusparantamistöiden aloittamiseen Kaustisella (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 63/2014 vp Reijo Hongisto ps Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Koskenvarrentielle välille Alajärven keskusta—
Väärämäentie (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 64/2014 vp Lauri Heikkilä ps Määrärahan osoittaminen Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 65/2014 vp Lauri Heikkilä ps Määrärahan osoittaminen Loimaan Majanojantien peruskorjauksen suunnitteluun (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 66/2014 vp Mikko Savola kesk Määrärahan osoittaminen valtatien 18 oikaisuun välillä Ähtärin Myllymäki—Multia (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 67/2014 vp Ari Jalonen ps Määrärahan osoittaminen yhteysvälin Turku—Pori turvallisuuden parantamiseen valtatiellä 8 (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 68/2014 vp Arto Pirttilahti kesk Määrärahan osoittaminen valtatien 9 parantamisen aloittamiseen välillä Tampere—Orivesi (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 69/2014 vp Mikko Savola kesk Määrärahan osoittaminen kantatien 63 parantamiseen välillä Evijärvi—Kaustinen (31.10.77)
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Valiokunnan mietintö VaVM 7/2014 vp
LIITE: Lisätalousarvioaloitteet LTA 1—80/2014 vp
—

Lisätalousarvioaloite LTA 70/2014 vp Mikko Savola kesk Määrärahan osoittaminen Seinäjoki—Kaskinen-radan perusparannuksen käynnistämiseen (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 71/2014 vp Ari Torniainen kesk Määrärahan osoittaminen valtatien 6 parantamishankkeen loppuun saattamiseen Korialla (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 72/2014 vp Ari Torniainen kesk Määrärahan osoittaminen valtatien 13 perusparannukseen Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 73/2014 vp Mauri Pekkarinen kesk ym. Määrärahan osoittaminen valtatien 4 parantamiseen välillä Jyväskylä—Oulu (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 74/2014 vp Ari Jalonen ps Määrärahan osoittaminen Pori—
Mäntyluoto—Tahkoluoto-radan sähköistykseen (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 75/2014 vp Jari Myllykoski vas Määrärahan osoittaminen Porin seudun lähijunaliikenteen suunnittelun aloittamiseen (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 76/2014 vp Ari Torniainen kesk Määrärahan osoittaminen valtatien 26 perusparannushankkeen aloittamiseen (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 77/2014 vp Pertti Hemmilä kok ym. Raisio—Pori-valtatien 8
parantaminen (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 78/2014 vp Arto Pirttilahti kesk Määrärahan osoittaminen henkilöliikenteen kehittämiseen Tampere—Mänttä-Vilppula-rataosalla ja rataosuuden Vilppulan asema—Mäntän keskusta avaamiseen (31.30.63)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 79/2014 vp Arto Pirttilahti kesk Määrärahan osoittaminen maaseudun laajakaistayhteyksien ja valokuitukaapeleiden rakentamiseen (31.40.50)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 80/2014 vp Vesa-Matti Saarakkala ps Innovaatiorahoituskeskus Tekesille myönnetyn määrärahan vähentäminen (32.20.06)
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