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Valiokunnan mietintö─ HE 52/2013 vp

Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi
HE 52/2013 vpLTA 1—69/2013 vp

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 28 päivänä toukokuuta 2013 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi (HE 52/2013
vp).
Lisätalousarvioaloitteet
Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä eduskunnan 4 päivänä kesäkuuta 2013 valiokuntaan lähettämät lisätalousarvioaloitteet LTA 1—69/2013 vp. Aloiteluettelo on tämän mietinnön
liitteenä.
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu asiayhteyden mukaisesti kaikissa valtiovarainvaliokunnan jaostoissa.
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Hallitus ehdottaa, että varsinaisia tuloja vähennetään 122 milj. euroa ja menoja lisätään 132 milj.
euroa. Tulojen vähennykset muodostuvat mm. yhteisöveron, ajoneuvoveron ja pankkiveron tuottoarvioiden alentamisesta. Suurimmat menojen lisäykset suuntautuvat kilpailukykyä ja työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin, kuten liikennehankkeisiin, laivanrakennuksen innovaatiotukeen,
LNG-terminaalien rakentamisen tukemiseen sekä valtion tukeman asuntotuotannon vauhdittamiseen. Myös Gasum Oy:n osakkeiden hankintaan osoitetaan määrärahaa huoltovarmuuden lisäämiseksi.
Esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 253 milj. eurolla ja vuoden 2013 nettolainanotoksi
ehdotetaan näin ollen noin 7,8 mrd. euroa. Valtionvelan määrän arvioidaan vuoden lopussa olevan noin 92 mrd. euroa eli noin 46 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Jakamattomaksi
varaukseksi jää 167 milj. euroa.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta (HE 54/2013 vp) on esitetty käsiteltäväksi lisätalousarHE 52/2013 vp
LTA 1—69/2013 vp

Valmis
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vion yhteydessä. Saamiensa kirjallisten lausuntojen perusteella valiokunta toteaa, että momenteille 26.01.20, 28.01.01 ja 28.01.89 esitetyt määrärahalisäykset ovat perusteltuja riippumatta
edellä mainitun hallituksen esityksen käsittelyaikataulusta.
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
40. Kala-, riista- ja porotalous
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille esitetty 3,22 miljoonan euron lisäys mahdollistaa suurpetojen vuonna 2012 aiheuttamien vahinkojen täysimääräisen korvaamisen valtion varoista.
Momentin määräraha nousee lisäyksen myötä 7,52 miljoonaan euroon, joka on yli 2 miljoonaa
euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Korvattavien vahinkojen määrä on kaikkien aikojen suurin. Valtaosa vahingoista tapahtui poronhoitoalueella ahman aiheuttamana. Ahman tekemät porovahingot (57 %) kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna ollen jo enemmän kuin kolmen muun suurpedon aiheuttamat vahingot yhteensä (susi 15 %, ilves 14 % ja karhu 13 %).
Suden, ilveksen ja karhun aiheuttamiin vahinkoihin voidaan vaikuttaa metsästyksellä. Ahma puolestaan on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n
kriteerein) ja epäsuotuisaksi lajiksi (EU:n luontodirektiivin mukaan), joten sen kohdalla vahinkojen estäminen on hankalampaa. Ahmaa ei ole metsästetty 30 vuoteen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi kannan nousseen vuosien myötä 180—220 yksilöön, joista noin puolet on poronhoitoalueella.
Valiokunta pitää myönteisenä, että petoeläinten aiheuttamat vahingot korvataan täysimääräisesti. Budjettimietintönsä (VaVM 39/2012 vp) mukaisesti valiokunta toistaa, että vahinkojen määrää ja kustannuksia on kuitenkin välttämätöntä vähentää tehokkaalla ja toimivalla suurpetokantoihin kohdistuvalla säätelyllä, etenkin alueilla, missä vahinkokertymät ovat suuria tai kasvussa
ja missä suurpetojen määrä on runsas. Hallitusohjelman mukaisesti suurpetokantojen kestävä
taso on varmistettava ottaen samalla huomioon ihmisten ja tuotantoeläinten turvallisuustarpeet.
Korvausten määrän pienentämiseksi maa- ja metsätalousministeriössä on tekeillä suurpetopolitiikan ulkopuolinen arviointi ja selvitys ahman vahinkokorvausjärjestelmän kehittämisestä. Lisäksi
valmisteilla on mm. ahman hoitosuunnitelma ja suden hoitosuunnitelman päivitys. Suunnitelmien tavoitteena on hoitaa riistaeläinkantoja pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Niillä pyritään so-
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vittamaan yhteen eri tahojen näkemykset ja edut sekä vastaamaan myös Suomea koskeviin kansainvälisiin velvoitteisiin lajien suojelusta.
Valiokunta kiirehtii vahinkojen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Erityisesti petoeläinkantojen suuruuden arvioinnissa tulee saavuttaa mahdollisimman nopeasti eri tahojen luottamus.
Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä lisäksi huomiota siihen, että valiokunnan saaman selvityksen mukaan suurpedot ovat vaikuttaneet myös metsäpeurakannan heikkenemiseen mm. Kainuussa. Metsäpeura on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi, joten myös sen kannan elinvoimaisuudesta on huolehdittava.
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha
3 v)
Eduskunta lisäsi vuoden 2011 talousarvioon yhteensä 1,4 miljoonaa euroa poistokalastuksen
edistämiseen. Määrärahasta kohdennettiin 1,0 miljoonaa euroa Saaristomeren ja Suomenlahden
alueelle ja 0,4 miljoonaa euroa sisävesille. Sisävesille kohdennetut varat on hyödynnetty täysimääräisesti. Merialueella ohjelman käynnistäminen ja määrärahan käytön toteuma on ollut ennakoitua hitaampaa, johtuen mm. Euroopan komission ennakkohyväksynnän viivästymisestä.
Komission tukijärjestelmää koskeva päätös mahdollistaa tuen myöntämisen 30.6.2014 saakka.
Jatkoaikaa voidaan hakea vasta, kun valtiontukea koskevat uudet suuntaviivat on annettu ja tiedetään, mihin kansallista rahoitusta on mahdollista jatkossa osoittaa.
Vuonna 2011 merialueille myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta on edelleen käyttämättä 0,5 miljoonaa euroa. Hallituksen esittämän uudelleen budjetoinnin myötä määrärahaa voidaan käyttää tukijärjestelmän voimassaoloajan loppuun saakka.
Valiokunta pitää käyttämättömän määrärahan uudelleen budjetointia tarpeellisena. Maa- ja metsätalousministeriön tavoin valiokunta pitää myös määrärahan täysimääräisen käytön kannalta perusteltuna, että sitä koskeva aluerajoitus poistetaan. Uudelleen budjetoitavaa määrärahaa voidaan
näin ollen käyttää joustavasti joko merialueilla tai sisävesillä.
Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Liikenneverkko
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Hallitus esittää momentin sopimusvaltuuksien tarkistuksia, jotka liittyvät vt 5 Päiväranta—Vuorelaa, Kehärataa sekä Länsimetroa koskeviin hankkeisiin. Lisäksi esitykseen sisältyy kokonaan
uuden hankkeen, vt 8 Turku—Pori käynnistäminen. Momentin määrärahaa korotetaan 5,6 milj.
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eurolla, joka on TEN-T-tukien tuloutuksesta johtuva lisäys ja joka liittyy mm. Lahti—Vainikkalaa, E18 Haminan ohikulkutietä sekä Kehärataa koskeviin TEN-T-tukipäätöksiin.
Kehäradan sopimusvaltuutta korotetaan 43,3 milj. eurolla, josta osa (8,3 milj. euroa) on valtuuden uudelleen budjetointia ja osa (35 milj. euroa) valtuuden tosiasiallista korotusta; valtuuden korotustarve johtuu tunneleiden ja asemien urakkahintojen kohoamisesta. Kehäradan kokonaisvaltuus nousee näin 439 milj. eurosta 474 milj. euroon.
Valiokunta toteaa, että Kehärata on poikkeuksellisen vaativa rakennuskohde eikä sen kaikkiin
menoihin ole pystytty riittävästi varautumaan. Valiokunta korostaa kuitenkin kustannusarvioiden perusteellista laadintaa, jotta kaikki päätetyt hankkeet voidaan toteuttaa määrärahakehykseen varattujen määrärahojen puitteissa.
Valiokunta pitää myös tärkeänä, että liikennehankkeiden budjetointia kehitetään niin, että se antaa mahdollisuuden hankkeiden joustavaan ja tarkoituksenmukaiseen budjetointiin. Etenkin nk.
valtuusmenettely on omiaan lisäämään hallinnollista työtä, sillä esim. käyttämättömät valtuudet
pitää aina uusia seuraavan vuoden talousarviossa. Valiokunnan mielestä erityisesti valtuusmenettelyn osalta on selvitettävä mahdollisuudet menettelyn yksinkertaistamiseen eduskunnan budjettivaltaa kuitenkaan vähentämättä.
Länsimetron liityntäliikennejärjestelyt ovat välttämättömiä ja kiireellisiä, jotta ne ehditään toteuttaa ennen metroliikenteen aloittamista vuonna 2015, ja esitetty määräraha on siten tarpeellinen.
Tarkoituksena on rakentaa mm. liityntäliikenteen edellyttämät joukkoliikennekaistat metroaseman tuntumaan.
Valiokunta pitää tärkeänä, että hallituksella on valmiutta ottaa hyvissä ajoin kantaa Länsimetron
jatkamiseen Matinkylästä Kivenlahteen, sillä Länsimetron jatkaminen on eräs pääkaupunkiseudun tärkeimmistä joukkoliikennehankkeista ja se on myös MAL-aiesopimuksen toteutumista
edistävä hanke. Liikennepoliittisen selonteon mukaan valtio osallistuu metrohankkeisiin 30 prosentin osuudella, mutta avustuksesta päätetään hankekohtaisesti.
Valiokunta painottaa muutoinkin liikenteen sekä erityisesti joukkoliikenteen sujuvoittamiseen
liittyviä toimia pääkaupunkiseudun sisääntuloväylillä, sillä toimiva liikennejärjestelmä edistää
niin alueellista kuin kansallista kilpailukykyä. Työ-, koulu- ja asiointimatkojen sujuvuus on myös
tärkeä elämän laatuun vaikuttava tekijä.
Valiokunta on tyytyväinen siihen, että vt 8 Turku—Pori hanke käynnistetään, sillä Maskun kohdan vesilupa vanhenee jo helmikuussa 2014. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on
uudelleenarvioinnin jälkeen enintään 102,5 milj. euroa, josta valtion osuus on enintään 100 milj.
euroa. Hankkeen toteuttaminen on tärkeää, sillä yhteysvälin Turku—Pori liikenneturvallisuus on
heikko ja liikenteen välityskyky riittämätön. Kyseessä on myös merkittävä tavaraliikenneväylä,
jonka merkitystä korostavat ratayhteyden puuttuminen ja sen varrella sijaitsevat viisi vientisatamaa.
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Valiokunta pitää tärkeänä, että myös muiden elinkeinoelämää ja kilpailukykyä edistävien väylähankkeiden ajoitusta arvioidaan osana suhdanne- ja työllisyyspoliittisia toimia valmisteltaessa
seuraavaa lisätalousarvioesitystä ja vuoden 2014 talousarvioesitystä.
Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
Hallitus esittää meriteollisuudelle yhteensä 28 milj. euron lisäpanostuksia. Nämä kohdennetaan
mm. meriteollisuuden toimenpideohjelmaan (4 milj. euroa), laivanrakentamisen innovaatiotukeen (23,2 milj. euroa) sekä kansainvälistymisavustuksiin (0,8 milj. euroa ja 1 milj. euron valtuuden korotus). Avustuksia on tarkoitus käyttää projektitoimiston perustamiseen Ranskaan telakkateollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi sekä Norjan offshore-alan investointisuunnitelmien selvittämiseen.
Esityksen taustalla on Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmän 13.3.2013 antama välimietintö, johon sisältyneet ehdotukset olivat nyt esitettyä mittavampia. Hallituksen esitys antaa kuitenkin mahdollisuuden meriteollisuuden kehittämiseen ja sen kilpailukyvyn paranemiseen. Esitys on myös johdonmukainen jatko hallituksen puolivälitarkastelun kirjaukselle, jonka mukaan
hallitus on sitoutunut tukemaan telakka- ja meriteollisuuden uudistumista.
Valiokunta korostaa, että tulevaisuuden kannalta on tärkeä panostaa meri- ja telakkateollisuuden
sekä muun merellisen teollisuuden kehittämiseen. Siksi on tärkeää, että laivanrakennuksen innovaatiotuki jatkuu myös kulumassa olevan vuoden jälkeen, mikä parantaa hallituksen valmiuksia
edistää tilausten saamista Suomeen. Alan kilpailu on kovaa, ja menestyminen edellyttää jatkuvaa
panostusta osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan.
Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus arvioi telakka- ja meriteollisuuden kehittämiseen tarvittavia toimia vielä Meriteollisuus 2020 -työryhmän loppuraportin valmistuttua ja selvittää mm.
mahdollisuudet laivanrakentamisen innovaatiotuen aiempaa monipuolisempaan käyttöön.
YHTEENVETO
Hallituksen esityksessä ehdotetaan määrärahoihin 131 775 000 euron lisäystä, tuloarvioihin (pl.
nettolainanotto ja velanhallinta) 121 644 000 vähennystä ja nettolainanottoon ja velanhallintaan
253 419 000 euron lisäystä.
Ehdotettujen muutosten jälkeen olisivat kuluvan vuoden budjetoidut tuloarviot ja määrärahat varsinainen talousarvio ja ensimmäinen lisätalousarvio huomioon ottaen 54 667 335 000 euroa.
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VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa,
että ehdotus vuoden 2013 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena,
että lisätalousarvioaloitteet 1—69/2013 vp hylätään ja
että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013 alkaen.
Helsingissä 14.6.2013
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja Kimmo Sasi kok
varapuheenjohtaja Pentti Kettunen ps
jäsen Leena Harkimo kok (osittain)
jäsen Jouko Jääskeläinen kd
jäsen Timo Kalli kesk
jäsen Anneli Kiljunen sd
jäsen Heli Paasio sd
jäsen Kari Rajamäki sd
jäsen Markku Rossi kesk
jäsen Matti Saarinen sd
jäsen Sari Sarkomaa kok
jäsen Astrid Thors r
jäsen Kari Uotila vas
jäsen Ville Vähämäki ps
varajäsen Johanna Karimäki vihr
varajäsen Esko Kurvinen kok
varajäsen Riitta Myller sd (osittain)
varajäsen Mats Nylund r (osittain)
varajäsen Antti Rantakangas kesk
varajäsen Eero Reijonen kesk
varajäsen Ismo Soukola ps
varajäsen Raija Vahasalo kok (osittain)
varajäsen Anne-Mari Virolainen kok (osittain)
Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyissä ovat toimineet
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko
valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen
valiokuntaneuvos Mari Nuutila
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Vastalause 1 ps
VASTALAUSE 1 ps
Yleisperustelut
Perussuomalaiset ovat erittäin huolissaan siitä, että samalla kun Suomen talouden tilasta tulee
aina vain synkempiä uutisia, hallitus vaikuttaa talouspoliittisesti täysin halvaantuneelta. Maatamme ei millään tavalla auta se, että hallitus syyttää talouden tilanteesta vaikeata kansainvälistä suhdannetta, sillä siihen emme voi vaikuttaa. Nyt pitäisi pikaisesti tehdä päätöksiä taloudellisen tilanteemme kääntämiseksi. Vähintään on heti päätettävä niistä täsmäelvyttävistä toimista, joiden
avulla pahin luisu saadaan katkaistua. Emme voi siirtää tarvittavien päätöksien tekoa vuoden
2014 kehysriiheen niin kuin pääministeri Katainen on julkisesti ilmoittanut. Hallituksen on kannettava vastuunsa tai annettava tilaa niille, jotka päätöksentekoon kykenevät.
Yksityiskohtaiset perustelut
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Ulkoasiainhallinto
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Kattava ja toimiva edustustoverkko on Suomen ja suomalaisten etu. Lähetystömme ympäri maailman palvelevat laajasti suomalaisia sekä suomalaista yhteiskuntaa. Niillä on keskeinen asema
suomalaisessa toiminnassa kussakin asemamaassa.
Edustustot palvelevat kiitettävästi myös kansainvälistyviä suomalaisia yrityksiä. Vienninedistämismatkat hyödyttävät etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden kynnys lähteä maailmalle
saattaa monesti olla melko korkea.
Edustustot avustavat myös niitä ulkomaalaisia, jotka ovat päättäneet hakeutua Suomeen töihin.
Kun työperäinen maahanmuutto lisääntyy, lähetystöjen resursseja kannattaa perussuomalaisten
mielestä ennemmin lisätä kuin vähentää.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 24.01.01 otetaan lisäyksenä 1 500 000 euroa lähetystöjen toimintamenoihin.
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30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Kansainvälisen finanssikriisin seurauksena Suomen taloudellinen tilanne on tunnetusti heikentynyt. Menosäästöjä on välttämätöntä etsiä kriittisesti ja oikeudenmukaisesti. Niinpä myös kehitysavun määrärahojen nykyistä tasoa voitaisiin leikata yleisen säästölinjan mukaisesti.
On täysin hyväksyttävää, että luonnonkatastrofien tai tautiepidemioiden aiheuttamaa inhimillistä
hätää lievitetään suomalaisten veronmaksajien rahalla, mutta se ei ole oikein, että diktatuurit tai
muuten epädemokraattiset hallintomuodot käyttävät kehitysapurahoja asehankintoihin tai muuhun sotavarusteluun. Rahoilla tulee hankkia koulutusta, maksaa vuosien mittaan kertyneitä ylisuuria velkoja, kehittää köyhien alueiden infrastruktuuria sekä toimeliaisuutta omavaraisuutta tukevaksi.
Leikkaukset olisi kohdistettava niin, että karsittaisiin erityisesti niiltä kansainvälisiltä järjestöiltä,
joiden toiminnan kuluista huomattava osa katoaa hallintoon ja korruptioon. Samoista syistä tulee
vähentää suoria tukia toisille valtioille. Kehitysapu tulisi kohdistaa ennen kaikkea pienemmille
suomalaisille järjestöille, jotka toimivat kustannustehokkaasti ja vaikuttavat ruohonjuuritasolla.
Suomen tulisi myös miettiä, miten kehitysavun pirstaleisuutta voisi vähentää. Suomi voisi hyvin
erikoistua ja keskittyä omiin vahvuuksiinsa, kuten puhtaaseen veteen ja koulutukseen.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentilta 24.30.66 vähennetään 150 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön osoitetusta määrärahasta ja hyväksytään seuraava lausuma:
Vastalauseen lausumaehdotus 1
Eduskunta edellyttää, että hallitus asettaa kehitysavun tehokkuuden päämittariksi käytännön tulokset kohdemaassa eikä bruttokansantuotteen 0,7 prosentin osuuden saavuttamisen
Suomessa hinnalla millä hyvänsä.
Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Käräjäoikeuksien juttumäärät ja työpaineet ovat kasvaneet vuonna 2013, 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. Markkina-
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oikeuden 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. Talousarvioesityksessä mitoitetut toimintamenot näille tuomioistuimille ovat riittämättömät epäkohtien lisääntymisen estämiseksi saati niiden poistamiseksi.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 25.10.03 otetaan lisäyksenä 1 500 000 euroa muiden tuomioistuinten toimintamenoihin.
Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN 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 talousarvioesityksessä ehdotetuin resurssein. Nyt 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, jos tuntuva lisäresursointi toteutetaan jo vuonna 2013.
Kansalaisten mielestä poliisi ei ole riittävästi läsnä järjestyshäiriöiden estämiseksi ja yleisen turvallisuudentunteen lisäämiseksi. Rikostapauksissa ja muissa kriisitilanteissa tarvittava konkreettinen poliisiapu viipyy suurten asutuskeskusten ulkopuolisessa Suomessa usein liian kauan. Näiden epäkohtien vähentämiseksi poliisin ja liikkuvan poliisin kenttätoiminta vaatii lisärahoitusta,
koska kenttätoiminnan tehostamiseen ei voida riittävästi päästä poliisin sisäisin siirroin, joilla paperitöitä tekevien "konttoripoliisien" vakansseja siirrettäisiin varsinaiseen kenttätoimintaan.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 26.10.01 otetaan lisäyksenä 10 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin
ja hyväksytään seuraava lausuma:
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Vastalauseen lausumaehdotus 2
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi lisäämällä poliisin, tulli- ja rajavartiolaitoksen resursseja.
Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Sotilaallinen maanpuolustus
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Puolustusvoimat on tällä kehyskaudella erittäin vaikeassa tilanteessa samaan aikaan ajoittuvien
puolustusvoimauudistuksen ja budjettileikkausten takia. Perussuomalaisten lisäysesitys jo ennestään niukkoihin puolustusmenoihin 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 jo toteuttanut suuren osan realistisesta vyön kiristämisestä, ja tulevat leikkaukset syövät suoraan Puolustusvoimien suorituskykyä. 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 3
Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan itsenäisen ja uskottavan puolustuksen koko valtakunnan alueella.
Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha)
Tämän momentin ilmestyminen budjettiimme on osa viime marraskuussa sovittua Kreikan lainaohjelman muutosta, jossa EKP:n omistamien Kreikan valtionvelkakirjojen tuotot päätettiin antaa
Kreikalle. Kyse ei ole lainasta tai takauksesta vaan vastikkeettomasta riihikuivasta rahasta.
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Kyseessä ei ole myöskään mikään teknisluontoinen järjestely, sillä olemme kantaneet EKP:n hallussa olevien Kreikka-lainojen riskin, joten meille kuuluu myös näin ollen niiden tuotto. Kaiken
lisäksi tämä on vain tulonsiirtojen ensimmäinen erä. EKP:n hallussa on edelleen miljardikaupalla
Kreikan velkapapereita, joten tällaiset tulonsiirrot ovat vasta lämmittelyä. Euroalueesta on tullut
tulonsiirtounioni.
Runsas 40 miljoonaa on tietysti pieni summa verrattuna eurokriisin kymmenien miljardien kokonaisvastuisiin, mutta periaatteellisesti tämä on järisyttävän suuri muutos. Tuemme budjetistamme nyt suoraan Kreikkaa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentilta 28.01.69 vähennetään 41 880 000 euroa Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirrosta Kreikan valtiolle.
10. Verotus ja tullitoimi
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Tullilaitoksella on kasvava merkitys Suomen ja myös muun EU-alueen kannalta kansainvälistyvän ja monipuolistuvan ns. rajat ylittävän rikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa.
Hallitus ei ole asianmukaisella tavalla huomioinut yllä sanottua tullilaitoksen monipuolisen tehtäväkentän laadullista ja määrällistä kasvua. Toimintojen tyydyttävä taso saati kehittäminen ovat
vaarantumassa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 28.10.02 otetaan lisäyksenä 2 500 000 euroa tullilaitoksen toimintamenoihin.
90. Kuntien tukeminen
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)
Hallituksen suunnittelema kuntien valtionosuuksien leikkaaminen on vastuun pakoilua törkeimmillään. Osoittaa hallitukselta todellista selkärangattomuutta siirtää ikävät ratkaisut kuntapäättäjille. Hallituksen suunnitelmat pakottavat kuntia nostamaan veroasteitaan ja lisäävät entisestään
kuntasektorin koko 2000-luvun kasvanutta velkataakkaa. Leikkauksien seurauksena kunnat joutuvat myös tinkimään peruspalveluiden laadusta ja saatavuudesta, mikä tulee vaikeuttamaan lukemattomien kotitalouksien arkea.
Eikä siinä kaikki: lisäksi Kataisen hallitus on päättänyt jatkaa edellisten hallitusten linjaa ja lisätä
kuntien velvoitteita osoittamatta kuitenkaan toimintaan riittävää rahoitusta. Hyvä esimerkki tästä
on vanhuspalvelulaki, johon hallitus on varannut sen arvioituihin kustannuksiin nähden vain osan
rahoista. Kunnat joutuvat niukkenevien määrärahojen puristuksessa karsimaan peruspalveluihin
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osoitettuja määrärahojaan, mikä tarkoittaa käytännössä palveluiden heikentämistä. Lisäksi leikkaukset vaikuttavat myös moneen muuhun kunnan järjestämään palveluun, kuten esimerkiksi pelastustoimeen. Tästä kehityksestä kärsivät erityisesti kaikkein heikoimmassa yhteiskunnallisessa
asemassa olevat kuntalaiset, sillä he ovat eniten riippuvaisia julkisista palveluista.
Kataisen hallitus on toimenpiteillään lisännyt kuntalaisten välistä eriarvoisuutta. Julkisten palveluiden saatavuus on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisen tasa-arvon mittareista, ja Suomen terveydenhuolto on viime vuosina luisunut OECD:n tutkimuksen mukaan kohti suurempaa epätasaarvoa. Rikkaiden ja köyhien terveyserot ovat Suomessa jo nyt länsimaiden jyrkimpiä. Hallituksen suunnittelemat kuntien valtionosuusleikkaukset tulevat lähivuosina heikentämään tilannetta
entisestään.
Vastalauseen lausumaehdotus 4
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin kuntien rahoituksen vahvistamiseksi peruspalveluiden tasavertaisen saatavuuden turvaamiseksi.
Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
30. Aikuiskoulutus
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)
Oppisopimuskoulutus on Suomessa vielä lapsen kengissä, 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.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 29.30.32 otetaan lisäyksenä 15 000 000 euroa valtionosuuksiin ja -avustuksiin oppisopimuskoulutukseen.
80. Taide ja kulttuuri
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Museovirastolla oli vuoden 2013 alussa hallinnassaan 382 kappaletta erilaisia rakennuksia ja rakennelmia, joiden rakennuskanta on iältään ja sijainniltaan varsin monimuotoista. Museoviraston hallintaan nämä omistukset ovat tulleet useimmiten niiden kansallisen tai kulttuurihistoriallisen merkityksen vuoksi. Valtiontalouden säästötoimenpiteet ovat kuitenkin uhanneet Museoviraston kykyä hoitaa useiden kansallisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkityksellisten kohteiden
ylläpitoa. Vuonna 2012 Museoviraston alainen Suomen kansallismuseo joutuikin luopumaan
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Paikkarin torpan, Kuusiston ja Pukkilan kartanon sekä Presidentti Svinhufvudin kotimuseo Kotkaniemen sekä Yli-Lauroselan talomuseon yleisötoiminnoista ja avoinna pidosta. Museoviraston
alaisten kiinteistöjen sulkemisen odotetaan tulevaisuudessa lisääntyvän, sillä valtion yleisen kiinteistöstrategian mukaisesti yhä useampi sen omistama kiinteistö lasketaan ei-strategiseksi kohteeksi. Tuoreet kaavailut Museoviraston hallinnassa olevan strategisen kiinteistövarallisuuden
siirtämisestä Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen omistukseen vuoden 2014 alusta alkaen
myös asettanevat vaakalaudalle Suomen kulttuuriperimälle tärkeiden rakennusten ja rakennelmien säilymisen tuleville sukupolville.
Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä kiinteistöjen siirtoa Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen hallintaa. Tämän takia ehdotamme momentille tätä tarkoitusta varten esitetyn lisämäärärahan
poistamista.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentilta 29.80.04 vähennetään 320 000 euroa Museoviraston toimintamenoista.
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
20. Maatalous
45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)
Kaikissa varteenotettavissa tutkimuksissa on todettu, että suomalaiset arvostavat maaseutua suuresti. Moni olisi myös halukas muuttamaan — tai ainakin harkitsemaan muuttoa — maalle, jos se
vain olisi taloudelliset näkökannat huomioiden mahdollista. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että maaseudun elinvoimaisuus huomioitaisiin päätöksenteossa paremmin. Juhlapuheissa
hallitus on nostanut asian esiin, mutta käytännössä teot ovat olleet vaatimattomia. Hallitus on
vahvalla keskittämispolitiikallaan ennemminkin kurjistanut maaseudun asukkaiden tulevaisuutta
ja heikentänyt heidän asumismahdollisuuksiaan.
Perussuomalaiset tahtovat nähdä Suomen maaseudun voimavarana ja sekä monimuotoisena että
elinvoimaisena asuinympäristönä myös tulevaisuudessa. Siksi emme kannata sitä, että peltojen
myynnistä luopumistapana luovutaan ensi vuodesta alkaen. Haluamme puolustaa suomalaista
maaseutua ja yrittäjyyttä säilyttämällä pellon myymisen vaihtoehtona uudessakin luopumistukijärjestelmässä. Tällaisin hallinnollisin keinoin hallitus käytännössä pakottaa vähäosaisemman
viljelijäväestön luopumaan suvuissa mahdollisesti jo hyvinkin pitkään olleista perintötiloista
aiempaa heikommin ehdoin, ainoastaan vaaditun suurtilalinjan toteuttamiseksi. Suurempi viljelijäväestön määrä turvaa maatalouden jatkuvuuden Suomessa myös tulevaisuudessa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 30.20.45 otetaan lisäyksenä 15 000 000 euroa luopumistukiin, korvauksiin ja pellonmetsitystukiin ja hyväksytään seuraavat lausumat:
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Vastalauseen lausumaehdotus 5
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy voimallisemmin sekä ajamaan maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaamista ja kehittämistä koko maassa että huomioimaan
suomalaisen ruokaomavaraisuuden tärkeyden.
Vastalauseen lausumaehdotus 6
Eduskunta on huolestunut metsäpeurakannan voimakkaasta pienenemisestä Suomessa ja
erityisesti Kainuun alueella. Eduskunta huomauttaa, että tutkijoiden mukaan metsäpeurakannan pieneneminen johtuu ensisijaisesti suurpedoista. Näin ollen eduskunta edellyttää,
että hallitus ryhtyy pikaisiin toimiin suurpetokannan rajoittamiseksi, jotta maailman mittakaavassa ainutlaatuinen metsäpeura ei kokonaan häviä maastamme.
Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Liikenneverkko
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
Useat hallitukset ovat laiminlyöneet tarvittavat investoinnit tie- ja rataliikenteeseen, eikä Kataisen istuva hallitus tee poikkeusta. Asiantuntijoiden mukaan olisi edullisempaa hoitaa ylläpito
kunnolla nyt kuin ryhtyä isompiin korjaustalkoisiin tulevaisuudessa. Hallitus antaa turhaan kansallisen pääoman valua hiekkaan. Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen tieverkosto on edellytys kansalaisten tasa-arvoiselle kohtelulle. Sillä luodaan toimintaedellytyksiä yrityksille, jotta ne pystyvät toimimaan myös maamme reuna-alueilla, ja samalla pidetään
nykyistä paremmin koko Suomi asuttuna.
Olisimme myös valmiita aikaistamaan pakollisia korjausinvestointeja liikenneverkkoihimme.
Sen lisäksi, että tällä olisi suhdanteita tasaava vaikutus, olisi tämä myös järkevää julkisen rahan
käyttöä, sillä matalasuhdanteessa näiden pakollisten investointien teko on halvempaa kuin korkeasuhdanteessa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 31.10.20 otetaan lisäyksenä 75 000 000 euroa perusväylänpitoon ja hyväksytään seuraava lausuma:
Vastalauseen lausumaehdotus 7
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin perusväylänpidon ja yksityisten teiden kunnossapidon määrärahojen korottamiseksi, jotta kansallinen pääomamme ei
valuisi hiekkaan.
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
Perussuomalaiset kantavat huolta Suomen työllisyydestä ja talouskasvusta. Mielestämme valtion
tulisi nykyistä paremmin tukea pk-yritysten kasvua, sillä viimeisen vuosikymmenen aikana käytännössä kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet pk-sektorille ja ennen kaikkea pieniin alle 5 henkilön yrityksiin. Suomen nykyinen suoriin tukiin perustuva yritystukijärjestelmä on tutkitusti hyvin tehoton, ja järjestelmän suurimmat hyödynsaajat ovat Nokian kaltaisia suuryrityksiä, jotka
saisivat helposti markkinoilta rahoitusta projekteihinsa. Nykyiset yritystuet ovat kietoutuneet
mutkikkaisiin hankerahoituksiin, joita osaavat käyttää hyväkseen vain isot ja vahvat yritykset,
kun taas pienet ja keskisuuret yritykset jäävät helposti tukien ulkopuolelle. Yritystukien tehottomuus on havaittu myös tuoreessa työ- ja elinkeinoministeriön raportissa, jonka mukaan yritystukijärjestelmän toimivuutta voidaan parantaa merkittävästi poistamalla tehottomat tuet ja kohdistamalla ne elinkeinopolitiikan kannalta keskeisiin kohteisiin.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentilta 32.20.40 vähennetään 25 000 000 euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ehdotetusta määrärahasta.
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
51. Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v)
Yhteiskunta jakautuu entistä vahvemmin työttömiin ja ylityöllistettyihin, joten työn jaossa on parantamisen varaa. Tälläkin hetkellä moni pätevä työntekijä on vailla töitä. Suhdanteet vaikuttavat
erityisen paljon nuorten ja yli 55-vuotiaiden työllistymiseen, ja perussuomalaiset esittävätkin lisättäväksi 25 miljoonaa euroa näiden ryhmien työllisyyden edistämiseen. Työllisyyttä voidaan
edistää muun muassa palkkatuen avulla. Palkkatukea voidaan tarvittaessa kohdentaa esimerkiksi
vanhustenhoitoon tai muille sellaisille aloille, joilla on erityistä pulaa työntekijöistä.
Valitettavan usein töitä tarjotaan vain niille, jotka pystyvät antamaan täyden työpanoksen. Näin
osatyökykyiset jätetään helposti työelämän ulkopuolelle, vaikka halukkuutta ja kykyä työntekoon olisi. Sosiaali- ja terveysministeriön osatyökykyisiä koskevasta selvityksestä käy ilmi, että
Suomen työvoimapolitiikassa on painottunut pyrkimys kokoaikaiseen työllistämiseen. Tästä on
seurannut se, että osatyökykyisistä on tullut pitkäaikaistyöttömiä, ns. "vaikeasti työllistyviä". Selvityksestä käy myös ilmi, että esimerkiksi n. 30 000 vammaista haluaisi työmarkkinoille. Perussuomalaisten mielestä osatyökykyisillä pitääkin olla oikeus tehdä töitä voimavarojensa mukaan.
Se on myös yhteiskunnan etu. Osatyökykyisten työllistymistä voidaan edistää muun muassa joustavilla työajoilla, työtehtävien paremmalla räätälöinnillä sekä erilaisin työvoimapoliittisin toi-
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menpitein, kuten palkkatuen avulla. Perussuomalaiset esittävätkin lisää resursseja osatyökykyisten työllisyyden edistämiseen.
Perussuomalaiset esittävät erikseen 10 miljoonaa euroa mestari-kisällimallien toteuttamiseen.
Mestari-kisällimallissa eri alojen seniorit kouluttavat työkokemusta vailla olevia nuoria alansa
ammattilaisiksi. Mestareiksi voidaan valita sellaisia alansa ammattilaisia, joiden työuria voidaan
pidentää vaihtamalla työtehtäviä kevyemmiksi. Hiljaisen tiedon merkitys osaamisen kehittymisessä on suuri ja tätä tietoa mestari voi välittää kisälleille, vaikka ei enää työn fyysisistä vaatimuksista itse täysin selviäisikään.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 32.30.51 otetaan lisäyksenä 35 000 000 euroa, josta 25 000 000 nuorten ja
yli 55-vuotiaiden työllistymiseen, 5 000 000 euroa mestari-kisälli-toimintamallien kehittämiseen ja 5 000 000 euroa osatyökykyisten ja vammaisten työllisyyden edistämiseen.
Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä, joka mahdollistaa lukuisten suomalaisten kotona asumisen
laitostumisen sijaan. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000 omaishoitotilannetta, joista noin 60 000:n kohdalla hoidettava olisi laitoshoidossa ilman omaishoitoa. Sairaanhoidollisissa toimenpiteissä läheistään auttaa päivittäin noin 30 000 omaista. Työelämässä on
noin 250 000 omaistaan samanaikaisesti hoitavaa henkilöä. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan omaishoidon tukea sai esimerkiksi vuoden 2010 aikana kuitenkin vain 37 500 henkilöä.
Omaishoitajista vain joka kymmenes hakee reilun kolmensadan euron rahallista korvausta työlleen. Niinpä omaishoidon kustannukset koko maassa ovat edelleen vajaat sata miljoona euroa,
kun kaikkien näiden hoidettavien ihmisten sijoittaminen laitoksiin maksaisi arvioiden mukaan
noin 2,8 miljardia euroa. Yksittäiselle kunnalle jokainen omaishoidettava tuo säästöä 30 000—
50 000 euroa vuodessa.
Ikääntyvässä Suomessa omaishoidon merkitys kasvaa, eikä sen inhimillistä ja taloudellista arvoa
ole täysin haluttu ymmärtää. Vaikka toimiva omaishoito on koko yhteiskunnan etu, hallitukset
ovat toistuvasti laiminlyöneet sen kehittämisen ja tukemisen. Omaishoidon tuki on aivan liian alhaisella tasolla, ja siihen on saatava tasokorotus viipymättä. Perussuomalaiset esittävätkin lisäresursseja omaishoidon tuen korottamiseksi. Nykyisellään omaishoitoa tuetaan kunnissa hyvin
vaihtelevan tasoisesti, minkä vuoksi omaishoitajat ja -hoidettavat ovat eriarvoisessa asemassa
asuinkunnasta riippuen. Jos omaishoidon tuki olisi Kelan vastuulla, kansalaisten tasa-arvoinen
kohtelu voitaisiin nykyistä paremmin taata koko maassa. Perussuomalaiset ovatkin pitkään vaatineet hallitukselta toimia tuen siirtämiseksi Kelan vastuulle.
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Omaishoitajan arki on usein vaativaa ja raskasta. Työntekijäryhmänä omaishoitajat ovat kuitenkin väliinputoajia, joiden asemassa on huomattavasti parantamisen varaa. Omaishoitajilla tulee
olla oikeus säännöllisiin vapaisiin ja terveystarkastuksiin sekä nykyistä paremmat mahdollisuudet toimintakyvyn ylläpitämiseen liikunnan ja virkistystoiminnan avulla. Perussuomalaiset esittävätkin lisää resursseja omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen.
Edellä olevan perusteella ehdotamme hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:
Vastalauseen lausumaehdotus 8
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin omaishoidon tuen siirtämiseksi Kelan vastuulle ja varaa riittävät resurssit omaishoidon tuen tasokorotukseen sekä
omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen.
Ehdotus
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme,
että ehdotus vuoden 2013 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena edellä todetuin muutoksin ja
että edellä ehdotetut kahdeksan lausumaa hyväksytään.
Helsingissä 14.6.2013
Pentti Kettunen ps
Ismo Soukola ps
Ville Vähämäki ps
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VASTALAUSE 2 kesk
Yleisperustelut
Keskusta ei ymmärrä, miksi hallitus ei huomioinut lisätalousarviossa juuri lainkaan työttömyyden, erityisesti nuorisotyöttömyyden pahentumista. Pääministeri vieritti vastuuta uusista työpaikoista työmarkkinajärjestöille pääministerin haastattelutunnilla toukokuun lopussa. Keskustan
mielestä hallitus ei voi paeta vastuutaan. Hallituksen pitää johtaa Suomea ja sillä on oltava kyky
tehdä rohkeita ratkaisuja oikeaan aikaan.
Keskusta esitti ensimmäisen lisätalousarvion lähetekeskustelun yhteydessä, että hallitus antaisi
juhannukseen mennessä eduskunnalle toisen lisäbudjetin, johon kootaan työllisyyden parantamiseen tähtäävä käytännönläheinen työkalupakki.
Työllisyyslisäbudjettia ei toistaiseksi ole eduskunnassa näkynyt. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on kuitenkin 12.6.2013 eduskunnan täysistunnossa kertonut, että hallitus on aikaistanut
seuraavan lisätalousarvion tekemistä. Hallitus aikoo Urpilaisen mukaan käsitellä toisen lisätalousarvion elokuun lopussa pidettävän budjettiriihen yhteydessä. On sinänsä hyvä, että hallituskin on lopulta ymmärtämässä meneillään olevan talous- ja työllisyystilanteen vakavuuden. Valitettavasti syksy on kuitenkin jo verrattain pitkällä ennen kuin eduskunta ehtii käsitellä toisen lisätalousarvion.
Hallituksen pitäisi päästä eroon ongelmallisesta toimintakulttuuristaan, jossa päätöksentekoa lykätään kerta toisensa jälkeen eteenpäin. Asiat eivät vetkuttelemalla parane. Hallituksen olisi pitänyt tuoda työllisyysbudjetti eduskunnan käsiteltäväksi jo ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä tai viimeistään ennen kesän istuntotauon alkamista, kuten keskusta on vaatinut.
Työllisyyden parantamiseen tähtäävän lisäbudjetin tulee sisältää riittävästi nopeasti vaikuttavia
työkaluja. Näitä tarvittavia työkaluja ovat muun muassa nuorisotakuun lisätoimet, kuten oppisopimuskoulutuspaikkojen lisääminen jo ensi syksylle, nuoria työllistävien sivukulujen alentaminen ja yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkatuki.
Keskustan mielestä työnteon on oltava aina kannattavaa. Keskusta on esittänyt, että työttömällä
tulisi olla mahdollisuus ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa hänen työttömyysturvaansa. Keskusta edellyttää, että hallitus ottaa tämän asian huomioon seuraavassa lisätalousarviossa.
Todella heikolta tilanne näyttää rakennusalalla. Olemme keskustassa huolissamme työttömyysuhan alla olevien rakennusmiesten puolesta. Jo nyt heitä on tuhansittain työttömänä, vaikka samaan aikaan koulut homehtuvat käsiin ja vanhukset joutuvat selviämään arjesta hissittömissä taloissa. Näissä hommissa riittäisi töitä, kuten myös laajemmin rakentamisessa.
Hallitus voisi oikea-aikaisella toiminnallaan vauhdittaa talouskasvua, niin että välttämättömät investoinnit tulisivat tehdyksi ja vieläpä erittäin kustannustehokkaasti. Rakennusteollisuus RT on
laskenut, että 200 miljoonan euron tuki kunnille korjausrakentamiseen ja 100 miljoonan euron
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tuki kuntien vastuulla olevien väylien parantamiseen mahdollistaisi yhteensä jopa 24 000 henkilötyövuoden työllisyyslisäyksen, jos kunnat saisivat tukien myötä tehtyä 1,5 miljardin investoinnit. Edelleen Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan esimerkiksi 400 miljoonan euron valtiontuki voisi oikein kohdennettuna mahdollistaa 40 000 työpaikkaa ja 2,5 miljardin euron investoinnit, joista valtio saisi verotuloja 455 miljoonaa.
Perustienpidon määrärahamomentti on avoinna käsittelyssä olevassa ensimmäisessä lisäbudjetissa, joten eduskunnalla on mahdollisuus osoittaa, että se todella ymmärtää talouden tilannekuvan
vakavuuden ja satsaa nopeasti lisärahoitusta työllisyyttä tukeviin infrainvestointeihin. Samalla
eduskunnalla olisi mahdollisuus reagoida lokakuun alusta liikenteeseen tulevien jättirekkojen
tuomaan akuuttiin investointitarpeeseen.
Keskusta esittää, että käsittelyssä olevaan lisätalousarvioon otetaan lisäyksenä 91 miljoonaa euroa perustienpitoon. Keskusta on vakuuttunut, että suomalaiset antaisivat suurta arvoa sille, jos
eduskunta kykenisi ylittämään perinteisen oppositio-hallitus-asetelman hyväksymällä keskustan
tekemän esityksen. Keskusta esittää myös, että hallitus käynnistäisi Valtion Infra Oy:n toiminnan
ja siirtää isojen tie- ja liikenneinvestointien tekemisen tälle budjettitalouden ulkopuoliselle yhtiölle.
Edellä olevan perusteella ehdotamme hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:
Vastalauseen lausumaehdotus 1
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee ripeällä aikataululla työllisyyspaketin, jonka avulla selvitään vaisun suhdannevaiheen yli. Keinoja ovat muun muassa homerakennusten korjaukset, korjausavustukset muun muassa hissiremontteihin sekä yleiseen infrarakentamiseen satsaaminen. Uusien työpaikkojen luomiseksi ja mikroyritysten kasvukannusteeksi on otettava käyttöön yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkatuki. Nuorille saadaan työpaikkoja alentamalla nuoria palkkaavien työnantajien sivukuluja. Nuorille
tarvitaan myös nopeasti lisää oppisopimuskoulutuspaikkoja. Työnteon kannustavuutta tulee parantaa ottamalla käyttöön työttömyysturvan 300 euron suojaosa.
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Yksityiskohtaiset perustelut
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Poliisitoimi
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesityksen ehdotus poliisihallinnon toimintamenoihin vuodelle 2013 oli lähtökohtaisesti riittämätön, kuten keskusta totesi jo syksyllä 2012 vaihtoehtobudjetissaan. Hallituksen tekemästä 12 miljoonan euron tasokorotuksesta huolimatta momentin loppusumma oli noin kolme
miljoonaa euroa alle vuoden 2012 rahoitustason, kun otetaan huomioon vuoden 2012 kahdessa lisätalousarviossa tehdyt poliisien palkanmaksuun kohdistuneet lisäykset.
Vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa hallitus osoittaa poliisin toimintamenoihin 2,3
miljoonan euron lisämäärärahan, jonka tarve aiheutuu hallituksen mukaan tietojärjestelmäuudistukseen (VITJA) liittyvästä TUVEn palvelinalustaratkaisun laajennuksesta.
Hallitus ei sen sijaan edelleenkään ole valmis korjaamaan poliisin varsinaisten toimintamenojen
alimitoitusta. Poliisin näkyvyyden, kenttätoiminnan, liikkuvan poliisin, rikostutkinnan, harmaan
talouden torjunnan sekä poliisiammattikorkeakoulusta ensi vuonna valmistuvien uusien poliisien
työllisyyden turvaamiseksi lisärahoitus on välttämätöntä. Lisäys tulee käyttää kentällä työskentelevien poliisien palkkaukseen.
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme,
että momentille 26.10.01 otetaan lisäyksenä 6 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin
kentällä työskentelevien poliisien palkkaukseen.
Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Sotilaallinen maanpuolustus
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Puolustusministeriön pääluokkaan kohdistetut leikkaukset uhkaavat rapauttaa Suomen uskottavan puolustuskyvyn. Vuoden 2013 budjettiin kohdistuu sotilaalliseen maanpuolustukseen 3 prosentin leikkaus, ja koko kehyskaudella puolustusministeriön hallinnonalalta leikataan 10 prosenttia, keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin miltään muulta hallinnonalalta.
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Hallitus esittää vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä vajaan 11,7 miljoonan euron lisämäärärahaa sotilaallisen maanpuolustuksen momentille. Lisämääräraha on tarkoitettu erinäisten tilausvaltuuksien enimmäismäärän lisäämiseen.
Puolustuksemme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen, alueelliseen puolustukseen ja koulutettuun reserviin. Kertausharjoitusten, maastovuorokausien, alusvuorokausien ja lentotuntien leikkaukset yhdessä alueellisen puolustuksen joukkojen varustamisen heikennysten kanssa antavat
vakavan viestin puolustuskykymme ja alueellisen puolustuksemme rapautumisesta. Hallitus ei
edelleenkään esitä näiden leikkausten ja heikennysten korjaamiseen tarvittavaa lisämäärärahaa.
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme,
että momentille 27.10.01 otetaan lisäyksenä 34 000 000 euroa sotilaalliseen maanpuolustukseen.
Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
90. Kuntien tukeminen
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)
Lapsiperheiden arjessa selviytymiseen vaikuttavat ratkaisevasti perheen aikuisten hyvinvointi,
lähiaikuisten muodostama turvaverkko, perheen käytettävissä olevat tulot ja tarjolla olevat lapsiperheiden palvelut, kuten neuvola-, varhaiskasvatus- ja koulupalvelut sekä lapsiperheiden kunnallinen kotiapu. Palveluiden saatavuudessa erityistä puutetta on nyt kunnallisesta kotiavusta.
Kotiapua saavien lapsiperheiden määrä on vähentynyt viidennekseen 20 vuodessa, yli 60 000
perheestä noin 10 000:een. Vuonna 2010 kotiapua sai 1,5 % lapsiperheistä koko maassa.
Vuonna 2010 lapsiperheiden kotiapuun käytettiin yhteensä 20 miljoonaa euroa. Kun jaksamista
edistävään ennalta ehkäisevään työhön ei ole panostettu, se on näkynyt kasvaneena pahoinvointina ja myös huostaanottojen lisääntymisenä.
Ehkäisevään lastensuojelutyöhön on panostettava kiireesti. Paikallis- ja kuntatasolla tämä tarkoittaa erityisesti lapsiperheiden kunnallisen kotiavun elvyttämistä tarpeita vastaavaksi. Lapsiperheiden todellinen tarve kotiavulle olisi nykytilanteessa apua saavien määrään nähden ainakin kaksin- tai jopa kolminkertainen.
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Liikenneverkko
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
Liikenneväyliemme kunto rappeutuu huolestuttavaa vauhtia. Valtaosa henkilö- ja tavaraliikenteestä liikkuu maanteitse. Valtion määrärahojen niukkuuden takia kunnat ovat joutumassa yhä
enemmän rahoittamaan maantielain mukaan valtiolle kuuluvia investointeja.
Viime vuoden rahoitustasoon nähden, kun otetaan huomioon myös kaksi lisätalousarvioesitystä,
perusväylänpidon rahoitusta on heikennetty vuonna 2013 noin 20 miljoonalla eurolla. Lisäksi jo
4 %:n kustannustason nousu merkitsee rahojen ostovoiman leikkaantumista 40 miljoonalla eurolla.
Pitkäjänteisen liikennepolitiikan kannalta nykyinen rahoitusmalli, jossa samalta budjettimomentilta rahoitetaan väylien investointi- ja kunnossapitohankkeet, ei ole kestävällä pohjalla. Mm. siitä syystä hankkeet ovat usein kasautuneet, aiheuttaneet rahoitusongelmia, viivästyksiä ja kustannusten nousua. Keskustan esitys Valtion Infra Oy:n perustamisesta tarjoaisi uuden rahoitusvälineen. Se olisi tie- ja liikenneinvestointien rahoituksen tekninen toteuttaja. Rahoitettavista tie- ja
liikennehankkeista sekä niiden rahoituksesta päättäisi eduskunta. Se perustuisi kumppanuusmalliin, joka tarjoaisi yksityisille sijoittajille turvallisen kotimaisen sijoituskohteen.
Kehysriihipäätöksen nojalla hallitus on päättänyt lisätä peruskunnossapidon rahoitusta 100 miljoonalla eurolla vasta vuonna 2016. Elinkeinotoiminnan edellytysten ja liikenneturvallisuuden
kannalta tasokorotus on välttämätöntä tehdä heti. Hallituksen päätös korottaa raskaiden ajoneuvojen enimmäismittoja ja -massoja aiheuttaa investointitarpeita siltojen ja teiden kantavuuden
korjauksiin. Keskustan nyt esittämällä ja välittömästi toteutettavalla 91 miljoonan euron lisäysesityksellä on työllisyyttä ja talouskasvua edistävä vaikutus.
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme,
että momentille 31.10.20 otetaan lisäyksenä 91 000 000 euroa perusväylien kunnossapitoon.
Ehdotus
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme,
että ehdotus vuoden 2013 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena edellä todetuin muutoksin ja
että edellä ehdotettu yksi lausuma hyväksytään.
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Helsingissä 14.6.2013
Timo Kalli kesk
Eero Reijonen kesk
Antti Rantakangas kesk
Markku Rossi kesk
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LIITE: Lisätalousarvioaloitteet LTA 1—69/2013 vp
—

Lisätalousarvioaloite LTA 1/2013 vp Ritva Elomaa ps Määrärahan osoittaminen Kustavin
ja Lokalahden välisen Lehmänkurkun tieyhteyden rakentamiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 2/2013 vp Teuvo Hakkarainen ps Määrärahan osoittaminen
kantatien 77 kunnostamiseen välillä Taimoniemi—Keiteleen kunnan raja Viitasaarella
(31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 3/2013 vp Lasse Hautala kesk Määrärahan osoittaminen maantien 661 parantamiseen välillä Isojoki—Kauhajoen Päntäne (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 4/2013 vp Lasse Hautala kesk Määrärahan osoittaminen Seinäjoki—Kaskinen-junaradan perusparannuksen aloittamiseen (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 5/2013 vp Lauri Heikkilä ps Määrärahan osoittaminen Liedon
kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 6/2013 vp Lauri Heikkilä ps Määrärahan osoittaminen Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 7/2013 vp Ari Jalonen ps Määrärahan osoittaminen valtatien 8
ja valtatien 23 risteyksen eritasoliittymälle (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 8/2013 vp Ari Jalonen ps Määrärahan osoittaminen fotokatalyysin tutkimiseen julkisten tilojen sisäilman puhdistamisessa (32.20.40)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 9/2013 vp Arja Juvonen ps ym. Määrärahan osoittaminen lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen vahvistamiseksi (29.30.32)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 10/2013 vp Kimmo Kivelä ps ym. Määrärahan osoittaminen
Enonlahden yhdystien 16407 perusparantamiseen Kuopion Vehmersalmella (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 11/2013 vp Kimmo Kivelä ps ym. Määrärahan osoittaminen
Lapinlahden Varpaisjärven Jonsantien peruskorjaukseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 12/2013 vp Osmo Kokko ps Määrärahan osoittaminen Romppalantien ja Ahvenisentien kiertoliittymän rakentamiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 13/2013 vp Osmo Kokko ps Määrärahan osoittaminen Siikakoskentien perusparantamisen aloittamiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 14/2013 vp Osmo Kokko ps Määrärahan osoittaminen kevyen
liikenteen väylän rakentamiseen välille Heinävedentie—Siikasalmi (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 15/2013 vp Osmo Kokko ps Määrärahan osoittaminen Varosentien perusparantamisen aloittamiseen (31.10.20)
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LIITE: Lisätalousarvioaloitteet LTA 1—69/2013 vp
—

Lisätalousarvioaloite LTA 16/2013 vp Osmo Kokko ps Määrärahan osoittaminen Rasikummuntien perusparantamiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 17/2013 vp Laila Koskela ps Määrärahan osoittaminen oikeusministeriön hallinnonalan tietoliikenneyhteyksiä koskevaan selvittämis- ja kehittämistyöhön (25.01.21)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 18/2013 vp Laila Koskela ps Määrärahan osoittaminen Tampereen ammattikorkeakouluun (TAMK) ensihoitajakoulutuksen suunnittelu- ja kehittämistyöhön (29.01.01)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 19/2013 vp Laila Koskela ps Määrärahan osoittaminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) FinIP-rokotetutkimukseen osallistuneiden lasten
terveydentilan selvittämiseen (33.70.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 20/2013 vp Merja Kuusisto sd Määrärahan osoittaminen Kehä
IV:n suunnitteluun (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 21/2013 vp Merja Kuusisto sd Määrärahan osoittaminen kantatien 45 liikenneympyrän parantamiseen Koskenmäentien ja Nahkelantien risteysalueelle
Tuusulaan (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 22/2013 vp Jari Lindström ps Määrärahan osoittaminen valtakunnallisen SOTE-kiinteistöjen kehitys- ja osaamiskeskuksen perustamiseen (28.90.22)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 23/2013 vp Jari Lindström ps Määrärahan osoittaminen valtakunnallisen oppisopimuksen kehittämiskeskuksen perustamiseen Kouvolaan (32.30.51)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 24/2013 vp Anne Louhelainen ps Määrärahan osoittaminen
Lahden eteläisen kehätien suunnittelun aloittamiseen (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 25/2013 vp Pirkko Mattila ps ym. Määrärahan osoittaminen hätätekstiviestitoiminnan kehittämiseen (26.30.02)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 26/2013 vp Pirkko Mattila ps Määrärahan osoittaminen LAGUNA-hankkeeseen (32.20.40)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 27/2013 vp Markus Mustajärvi vr Määrärahan osoittaminen poliisin resurssien turvaamiseen harvaan asutuilla alueilla (26.10.01)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 28/2013 vp Markus Mustajärvi vr Petoeläinten aiheuttamien
vahinkojen asianmukainen budjetointi jo varsinaisessa talousarviossa (30.40.42)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 29/2013 vp Markus Mustajärvi vr Työllisyysmäärärahojen kokonaisvolyymin lisääminen (32)
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LIITE: Lisätalousarvioaloitteet LTA 1—69/2013 vp
—

Lisätalousarvioaloite LTA 30/2013 vp Lea Mäkipää ps Määrärahan osoittaminen vierasvenesatamien rakentamiseen Ikaalisten ja Hämeenkyrön alueella sijaitsevan Kyrösjärven
rannoille (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 31/2013 vp Lea Mäkipää ps Määrärahan osoittaminen kiertoliittymän rakentamisen aloittamiseen Kuruun kantatien 65, Luoteentien ja Virastotien risteykseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 32/2013 vp Lea Mäkipää ps Määrärahan osoittaminen Nerkoontien 727 perusparantamisen aloittamiseen Kihniöllä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 33/2013 vp Lea Mäkipää ps Määrärahan osoittaminen valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen välille valtatie 3 — Parkanon rautatieasema Parkanossa (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 34/2013 vp Lea Mäkipää ps ym. Määrärahan osoittaminen
alempiasteisen tiestön kunnossapitoon Pirkanmaan alueella (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 35/2013 vp Hanna Mäntylä ps Määrärahan osoittaminen työllistämistoimiin Lapin syrjäseuduille (32.30.51)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 36/2013 vp Martti Mölsä ps Määrärahan osoittaminen seututie
(maantie 252) Punkalaidun—Vammala/Sastamala parantamisen suunnitteluun (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 37/2013 vp Pentti Oinonen ps Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen kantatien 77 varrelle välillä Hamula—Kinnulanlahti Maaningan kunnassa (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 38/2013 vp Pentti Oinonen ps Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Rautavaaran kirkonkylältä Siikakoskelle (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 39/2013 vp Pentti Oinonen ps Määrärahan osoittaminen tien
570 peruskorjaukseen välillä Karinkylä—Säyneinen Rautavaaralla ja Juankoskella
(31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 40/2013 vp Arto Pirttilahti kesk ym. Määrärahan osoittaminen
Poukantien ja Syväojantien välisen jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Ruovedellä
(31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 41/2013 vp Arto Pirttilahti kesk ym. Määrärahan osoittaminen
kiertoliittymän rakentamiseen kantatien 66 ja seututien 337 risteykseen Ruovedellä
(31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 42/2013 vp Arto Pirttilahti kesk ym. Määrärahan osoittaminen
kiertoliittymän rakentamiseen kantateiden 56 ja 58 risteykseen Mänttä-Vilppulassa
(31.10.20)
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LIITE: Lisätalousarvioaloitteet LTA 1—69/2013 vp
—

Lisätalousarvioaloite LTA 43/2013 vp Arto Pirttilahti kesk ym. Määrärahan osoittaminen
maantien 346 parantamiseen välillä Kotala—Innala, Virrat ja Mänttä-Vilppula (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 44/2013 vp Arto Pirttilahti kesk ym. Määrärahan osoittaminen
henkilöliikenteen kehittämiseen Tampere—Mänttä-Vilppula-rataosalla ja rataosuuden
Vilppulan asema—Mäntän keskusta avaamiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 45/2013 vp Arto Pirttilahti kesk ym. Määrärahan osoittaminen
Pirkanmaan teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 46/2013 vp Arto Pirttilahti kesk ym. Määrärahan osoittaminen
valtatien 3 parantamiseen runko-tietasoiseksi välillä Tampere—Vaasa, Hämeenkyrön ohitustie (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 47/2013 vp Mikko Savola kesk ym. Määrärahan osoittaminen
Ähtärin Inha—Ryöttö tien päällystämiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 48/2013 vp Mikko Savola kesk ym. Määrärahan osoittaminen
Alavuden Kätkänjoentien (paikallistie 7071) perusparannuksen loppuun saattamiseen
(31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 49/2013 vp Mikko Savola kesk ym. Määrärahan osoittaminen
kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Lappajärven Itäkylässä kantatiellä 68 (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 50/2013 vp Mikko Savola kesk ym. Määrärahan osoittaminen
Alajärven Lehtimäen Rannankyläntien perusparannukseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 51/2013 vp Mikko Savola kesk ym. Määrärahan osoittaminen
Kuortaneen Mäyryn kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 52/2013 vp Mikko Savola kesk ym. Määrärahan osoittaminen
Töysän Tuurin ja Ähtärin Peränteen välisen Salonkyläntien peruskorjaukseen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 53/2013 vp Mikko Savola kesk ym. Määrärahan osoittaminen
kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Alajärven Luoma-aholla kantatiellä 68 ja Luomantiellä (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 54/2013 vp Mikko Savola kesk ym. Määrärahan osoittaminen
maantien 17783 parantamiseen ja päällystämiseen välillä Viinikka—Purmojärvi, Kauhava
ja Lappajärvi (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 55/2013 vp Mikko Savola kesk ym. Määrärahan osoittaminen
paikallistien 17253 (Rämäläntie) peruskorjaamiseen Ähtärin Myllymäenkylän ja Soinin
Vehunkylän välillä (31.10.20)
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Valiokunnan mietintö VaVM 12/2013 vp
LIITE: Lisätalousarvioaloitteet LTA 1—69/2013 vp
—

Lisätalousarvioaloite LTA 56/2013 vp Mikko Savola kesk ym. Määrärahan osoittaminen
kantatien 63 perusparantamiseen välillä Evijärvi—Kaustinen (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 57/2013 vp Mikko Savola kesk ym. Määrärahan osoittaminen
valtatien 18 oikaisuun välillä Ähtärin Myllymäki — Multia (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 58/2013 vp Ismo Soukola ps Määrärahan osoittaminen valtatien 3 liittymän rakentamiseen Hattulan Merven teollisuusalueelle (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 59/2013 vp Kimmo Tiilikainen kesk ym. Määrärahan osoittaminen poliisin toimintamenoihin (26.10.01)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 60/2013 vp Kimmo Tiilikainen kesk ym. Määrärahan osoittaminen sotilaalliseen maanpuolustukseen (27.10.01)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 61/2013 vp Kimmo Tiilikainen kesk ym. Määrärahan osoittaminen lapsiperheiden kunnallisen kotiavun vahvistamiseen (28.90.30)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 62/2013 vp Kimmo Tiilikainen kesk ym. Määrärahan osoittaminen perusväylien kunnossapitoon (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 63/2013 vp Ari Torniainen kesk ym. Määrärahan osoittaminen
tielle 387 peruskorjaukseen välille Raippo—Vaalimaa (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 64/2013 vp Ari Torniainen kesk ym. Määrärahan osoittaminen
tien 3864 eli Ylämaantien kunnostukseen välillä Sipari—Pulsa (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 65/2013 vp Ari Torniainen kesk ym. Määrärahan osoittaminen
valtatien 6 parantamishankkeen loppuun saattamiseen Korialla (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 66/2013 vp Ari Torniainen kesk ym. Määrärahan osoittaminen
valtatien 6 välin Taavetti—Lappeenranta tienrakennuksen kilpailutuksen järjestämiseen ja
raivaustöiden aloittamiseen tien rakentamista varten (31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 67/2013 vp Ari Torniainen kesk ym. Määrärahan osoittaminen
valtatien 13 perusparannuksen aloittamiseen Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella
(31.10.77)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 68/2013 vp Kaj Turunen ps Määrärahan osoittaminen Savonlinnan keskustan liikennejärjestelyihin (31.10.20)

—

Lisätalousarvioaloite LTA 69/2013 vp Kaj Turunen ps Määrärahan osoittaminen valtatien
5 perusparantamiseen välillä Mikkeli—Juva (31.10.20)
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