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Valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaosto 1.6.2016

Hallituksen esitys vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi;
puolustusministeriön pääluokka
Puolustusministeriön hallinnonalan määräraha vähenee vuonna 2016 yhteensä 1,724
milj. euroa.
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Momentti 27.01.01 (Puolustusministeriön toimintamenot)
Selite
Työnantajan VaEL-maksun väliaikainen alentaminen
Määrärahamuutos yhteensä

Määrärahamuutos
(1000 euroa)
-102
-102

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti lokakuussa 2015 työnantajan VaEL-maksun
väliaikaisesta alentamisesta vuosina 2016—2018, mihin perustuen momentilta vähennetään Kevan laskelmiin perustuen 102 000 euroa.
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Momentti 27.10.01 (Puolustusvoimien toimintamenot)
Selite
Vuoden 2015 toteutuneen indeksikehityksen mukainen tarkistus
Vuoden 2015 valuuttakurssitappioiden kattaminen
Työnantajan VaEL-maksun väliaikainen alentaminen
Määrärahasiirto momentilta 27.10.18
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen
vuokrissa
Määrärahamuutos yhteensä

Määrärahamuutos
(1000 euroa)
-18 090
+3 016
-2 816
+250
-68
-17 708

Momentille on vakiintuneen käytännön mukaisesti tehty 1,5 % ennakollinen hinta- ja
kustannustasotarkistus, joka tarkistetaan jälkikäteen vastaamaan elinkustannusindeksin osoittamaa hintatason nousua. Elinkustannusindeksin vuosimuutos oli -0,2 % vuonna 2015, mihin perustuen momentilta vähennetään 18,090 milj. euroa vuoden 2015
toteutuneen indeksikehityksen mukaisena tarkistuksena.
Valtiovarainministeriö ja puolustusministeriö ovat sopineet, että vuosittain kevään lisätalousarvioesityksen yhteydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten nettomääräinen
vaikutus edellisen vuoden määrärahatarpeeseen. Vaikutusta vastaava tarkistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao. momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vähennyksenä. Tähän perustuen momentille esitetään 3,016 milj. euron lisäystä.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti lokakuussa 2015 työnantajan VaEL-maksun
väliaikaisesta alentamisesta vuosina 2016—2018, mihin perustuen momentilta vähennetään Kevan laskelmiin perustuen 2,816 milj. euroa.
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Momentilta 27.10.18 (Puolustusmateriaalihankinnat) esitetään siirrettäväksi 0,250 milj.
euroa momentille 27.10.01 lentokalustojen elinkaaren turvaaminen (LET) -hankkeen
matkakuluihin.
Vuoden 2016 varsinaisessa talousarviossa otettiin huomioon siirtyminen valtion vuokrajärjestelmässä omakustannusperiaatteeseen, mikä alentaa valtion toimitiloissa Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisena olevien virastojen ja laitosten vuokria. Varsinaisessa
talousarviossa vähennettiin momentilta 27.10.01 tähän perustuen 22,6 milj. euroa.
Vuokranalennusarviot ovat tarkentuneet, joten momentilta vähennetään lisätalousarviossa vielä 68 000 euroa.
Vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvat naiset eivät saa maksutonta terveystarkastusta. Momentin perustelujen muutoksella poistetaan esteet sille, että puolustusvoimat voi tarjota vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuville naisille mahdollisuutta
hakea jälkikäteen puolustusvoimilta korvausta heille kutsuntaterveystarkastuksesta aiheutuneista kuluista.
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Momentti 27.10.18 (Puolustusmateriaalihankinnat)
Määrärahamuutos
(1000 euroa)

Selite
VYV 2 -tilausvaltuuden vuoden 2014 maksatusmäärärahan uudelleenbudjetointi muihin puolustusmateriaalihankintoihin
Vuoden 2015 valuuttakurssitappioiden kattaminen
Määrärahasiirto momentille 27.10.01
Määrärahamuutos yhteensä

+1 134
+ 15 998
-250
+16 882

Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2)-tilausvaltuuden vuoden 2014
maksatusmäärärahan uudelleenbudjetointi 1,134 milj. euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin johtuu AMOS kranaatinheitinjärjestelmä - hankkeeseen liittyvien toimitusten viivästymisestä. Sopimukseen kohdennettu siirtomäärärahan voimassaoloaika
päättyy vuonna 2016 ja määrärahan uudelleenbudjetointi tarvitaan sopimuksen mukaisten maksujen suorittamiseksi.
Valtiovarainministeriö ja puolustusministeriö ovat sopineet, että vuosittain kevään lisätalousarvion yhteydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten nettomääräinen vaikutus
edellisen vuoden määrärahaan ja toteuman mukainen tarkistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao. momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vähennyksenä. Tähän perustuen momentille esitetään 15,998 milj. euron lisäystä.
Momentilta esitetään siirrettäväksi 0,250 milj. euroa momentille 27.10.01 lentokalustojen elinkaaren turvaaminen (LET) -hankkeen matkakuluihin.
Lisätalousarvioesitykseen sisältyy lisäksi Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen
(PVKEH 2013) -tilausvaltuuden vuoden 2016 maksuosuuden vähentäminen 1,2 milj. eurolla. Valtuudesta siirretään edellä mainitun mukaisesti 0,250 milj. euroa momentille
27.10.01 lentokalustojen elinkaaren turvaaminen (LET) -hankkeen matkakuluihin. Valtuuden käytön peruuntumisesta (hankintatilauksen purkaminen) johtuen 0,950 milj. euroa siirretään muihin puolustusmateriaalihankintoihin ja vastaavan hankinnan toteuttamisesta muut puolustusmateriaalihankinnat määrärahalla.
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Momentti 27.30.20 (Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot)
Selite
Vuoden 2015 toteutuneen indeksikehityksen mukainen tarkistus
Irakin koulutusoperaation jatkaminen
EUNAVFOR MED, Välimeren operaation alustarkastusosasto
Muut operaatiot
Määrärahamuutos yhteensä

Määrärahamuutos
(1000 euroa)
-796
+5 900
+700
-6 600
-796

Momentille on vakiintuneen käytännön mukaisesti tehty 1,5 % ennakollinen hinta- ja
kustannustasotarkistus, joka tarkistetaan jälkikäteen vastaamaan elinkustannusindeksin osoittamaa hintatason nousua. Elinkustannusindeksin vuosimuutos oli - 0,2 %
vuonna 2015, mihin perustuen momentilta vähennetään 0,796 milj. euroa vuoden 2015
toteutuneen indeksikehityksen mukaisena tarkistuksena.
Suomi jatkaa osallistumistaan Irakin koulutusoperaatioon ja kasvattaa joukon vahvuuden viidestäkymmenestä sataan sotilaaseen. Lisäksi Suomi osallistuu alustarkastusosastolla Välimeren operaatioon lokakuuhun 2016 asti ja 10 esikuntaupseerilla vuoden 2016
loppuun asti. Em. operaatioista ja indeksitarkistuksesta aiheutuvat lisätarpeet katetaan
momentin muista käyttösuunnitelmakohdista tehtävillä siirroilla.
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