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EDUSKUNNAN VALTIOVARAINVALIOKUNNAN HALLINTO- JA TURVALLISUUSJAOSTO
1.6.2016
HE 88/2016 VP, HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 TOISEKSI
LISÄTALOUSARVIOKSI, ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN PÄÄLUOKKA


Ulkoasiainministeriön pääluokkaan esitetään lisäystä yhteensä 6 482 000 euroa.

24.01.01 Toimintamenot




Momentille esitetään vähennystä 964 000 euroa, jolloin momentin loppusumma vuodelle 2016
olisi yhteensä 225 475 000 euroa.
Momentilta vähennetään 989 000 euroa valtion eläkemaksujen väliaikaisesta alentamisesta
johtuen.
Momentille lisätään 25 000 euroa siirtona työ- ja elinkeinoministeriöltä Suomen Wienin suurlähetystössä Suomen IAEA-hallintoneuvostokauden ajan toimivan erityisasiantuntijan palkkausja muihin menoihin.

24.10.20 Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot









Momentille esitetään lisäystä 7 446 000 euroa ja momentin määräraha esitetään muutettavaksi
kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi puolustusministeriön pääluokan vastaavan momentin mukaisesti.
Momentille esitetään lisäksi käyttösuunnitelmamuutosta seuraavasti:
o 05. Yhteiset menot lisäystä 1,165 milj. euroa.
o 08. Resolute Support –operaatio, Afganistan, lisäystä 1,450 milj. euroa.
o 18. Irakin koulutusoperaation menot lisäystä 3,920 milj. euroa.
o 19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot, lisäystä 1,923 milj. euroa.
o Tarvittavista määrärahoista katetaan vähennyksenä 1,012 milj. euroa käyttösuunnitelmakohdasta 09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin.
Resolute Support -operaation osallistumisvahvuus säilytetään noin 40 sotilaana koko vuoden
2016 ajan.
Irakin koulutusoperaatio jatkuu ja sitä vahvennetaan 50 sotilaalla syyskuusta 2016 alkaen.
Välimeren operaation menojen lisäys aiheutuu alustarkastusosaston osallistumisesta
EUNAVFOR Sophia -operaatioon sekä operaatiossa toimivien esikuntaupseerien osallistumisen jatkamisesta elokuusta vuoden loppuun saakka.
Yhteisten menojen lisäys aiheutuu edellä ehdotettujen muutosten vaikutuksista kriisinhallinnan
koulutukseen ja palautetilaisuuksiin.
Momentin varallaolo -raha olisi muutoksen jälkeen 570 000 euroa ja momentin loppusumma
56 446 000 euroa.

24.30.66 Varsinainen kehitysyhteistyö




Momentille ei esitetä lisämäärärahaa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että käyttösuunnitelmakohdan 8. nimeksi muutetaan
Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja
kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Kuuballe myönnettyjen kehitysluottojen
maksamatta oleva pääoma ja pääomalle kertyneet sopimuskorot, yhteensä 2,953 milj. euroa
täsmäytyspäivän 31.10.2015 mukaan, järjestellään uudelleen Pariisissa tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti. Yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti Suomen saatava järjestellään
uudelleen siten, että Kuuba maksaa saatavan takaisin 18 vuoden takaisinmaksuajalla ja mak1
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saa saatavalle korkoa 31.10.2020 alkaen.
Lisäksi momentin myöntö- ja sopimuksentekovaltuuksien jakautumista esitetään muutettavaksi.

24.30.89 Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset





Momentille ei esitetä lisämäärärahaa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös Finnfundille myönnettävään lainaan 130 milj. euron lainaan, joka voidaan myöntää vakuutta vaatimatta sekä ehdoin, että valtio voi vaihtaa lainan Finnfundin osakkeiksi.
Laina voidaan alistaa etuoikeusasemaltaan muihin Finnfundin ottamiin vieraan pääoman ehtoisiin lainoihin.
Lainasta enintään 104 000 000 euroa (80 %) vastaava määrä voidaan myöntää Yhdysvaltain
dollareina nostopäivän kurssilla laskettuna.
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