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Valtiovarainvaliokunta
Keskiviikko 7.10.2020 klo 8.15—9.41
Läsnä
puheenjohtaja Johannes Koskinen sd (nimenhuudon jälkeen)
varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti kesk (pj. 1—4)
jäsen Anders Adlercreutz r
jäsen Tarja Filatov sd
jäsen Sanni Grahn-Laasonen kok (nimenhuudon jälkeen)
jäsen Timo Heinonen kok (nimenhuudon jälkeen)
jäsen Vilhelm Junnila ps (nimenhuudon jälkeen)
jäsen Heli Järvinen vihr
jäsen Anneli Kiljunen sd
jäsen Esko Kiviranta kesk (nimenhuudon jälkeen)
jäsen Jari Koskela ps
jäsen Katri Kulmuni kesk (nimenhuudon jälkeen)
jäsen Elina Lepomäki kok
jäsen Pia Lohikoski vas
jäsen Raimo Piirainen sd
jäsen Jussi Saramo vas
jäsen Sari Sarkomaa kok (nimenhuudon jälkeen)
jäsen Iiris Suomela vihr
jäsen Pia Viitanen sd (nimenhuudon jälkeen)
jäsen Ville Vähämäki ps
varajäsen Sari Essayah kd
varajäsen Eveliina Heinäluoma sd (nimenhuudon jälkeen)
varajäsen Mari Holopainen vihr (nimenhuudon jälkeen)
varajäsen Petri Honkonen kesk (nimenhuudon jälkeen)
varajäsen Inka Hopsu vihr (nimenhuudon jälkeen)
varajäsen Anne Kalmari kesk
varajäsen Toimi Kankaanniemi ps
varajäsen Jukka Kopra kok
varajäsen Merja Kyllönen vas
varajäsen Jani Mäkelä ps
varajäsen Riitta Mäkinen sd (nimenhuudon jälkeen)
varajäsen Juha Pylväs kesk (nimenhuudon jälkeen)
varajäsen Lulu Ranne ps
varajäsen Veronica Rehn-Kivi r
varajäsen Janne Sankelo kok (nimenhuudon jälkeen)
varajäsen Jussi Wihonen ps

Valmis
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Sihteerit
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko
valiokuntaneuvos Ilkka Lahti
valiokuntaneuvos Mari Nuutila
1. Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 21 jäsentä ja varajäsentä.
2. Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 136/2020 vp
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten.
Asia lähetettiin verojaostoon.
4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 73/2018 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä UJ 30/2020 vp
Liiteasiakirja Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 30/2020 vp - U 73/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten.
Lähetettiin jatkokirjelmä UJ 30/2020 vp maatalousjaostoon.
Merkittiin, että pj. Koskinen saapui paikalle ja ryhtyi johtamaan kokousta.
5. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys HE 131/2020 vp
Lisäselvitys HE 131/2020 vp VaV 07.10.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto_Lisäselvitys A 5
Valiokunnan mietintöluonnos Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi
lisätalousarvioksi B 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto:
- valtiovarainministeriö, liite
Esiteltiin mietintöluonnos.
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Pääluokka 33
Valiokunta kävi yleiskeskustelun.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pääluokkaa 33 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan.
Osasto 15
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt.
Osasto 15 hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan.
Yleisperustelut
Valiokunta kävi yleiskeskustelun.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Kopra ed. Sankelon kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen hyväksytään vastalauseessa (C 5) esitetyt lausumat.
Ed. Kopran ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutoin sellaisenaan.
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä.
Ilmoitettiin, että vastalause tulee jättää tänään klo 8.45 mennessä.
Mietintöön jätettiin vastalause: (1 kpl) kok. C 5
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 408 final elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (elpymis- ja palautumistukiväline)
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 30/2020 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä UJ 28/2020 vp
Liiteasiakirja Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta ja komission tiedonanto vuotuisen kestävän
kasvun strategia 2021
Valiokunta kävi yleiskeskustelun.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Koskinen ehdotti, että valiokunta hyväksyy kannanoton, joka mainitaan tässä kohdassa myöhemmin.
Ed. Essayah totesi, että kristillisdemokraatit eivät ole kannattaneet esitetyn elpymisvälineen perustamista ja ehdotti sen vuoksi seuraavaa kannanottoa: "Valiokunta ei hyväksy yhteisvastuullisella lainanotolla perustettavaa elpymisrahastoa eikä kyseistä mekanismia,
vaan katsoo, että monivuotisen rahoituksenkehyksen ja kriisitoimenpiteet tulee pitää erillään." Ed. Essayahin ehdotus raukesi kannattamattomana.
Ed. Vähämäki ehdotti ed. Mäkelän kannattamana, että valiokunta hyväksyy seuraavan
kannanoton: "Valiokunta vastustaa Suomen osallistumista EU:n elpymisrahastoon ja toteaa nyt käsiteltävänä olevan jatkokirjelmän osalta, että valiokunta on huolissaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien suuresta painoarvosta elpymisrahaston tukien ja lainojen
kohteena. Ne maat, jotka ovat jo siirtäneet energiatuotantonsa uusiutuviin muotoihin tai
muuten vähäpäästöisiksi, eivät välttämättä löydä kansantalouksistaan sopivia kohteita elpymisrahaston varoille. Koska jokainen maa pyrkii luonnollisesti laatimaan hakemukset
saadakseen koko oman osuutensa varoista, on myös todennäköistä, että ne maat, joilla ei
ole ilmiselviä kohteita, tulevat toteuttamaan hankkeita, jotka eivät ole kustannustehokkaita, tai joiden tuottavuus- tai ilmastovaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä. Kun kyse on koronakriisin selättämisestä, olisi perusteltua jättää suurempaa pelivaraa jäsenmaille, tai jäsenmaille ja EU:lle yhdessä, valita, mihin varoja käytetään. Monille mukana oleville maille tämä on viimeinen merkittävä budjettielvytysruiske. Valiokunta katsoo, että varoja tulisi käyttää ennemmin talouden tuottavuutta ja velkakestävyyttä parantaviin hankkeisiin,
mikä saattaisi pelastaa EU:n ja mahdollisesti jopa tehdä muutamista vaikeuksissa olevista
maista velkakestävän."
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin pj. Koskisen tekemää pohjaehdotusta vastaan.
Äänin 13—5, 3 tyhjää valiokunta hyväksyi pj. Koskisen ehdotuksen.
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valtioneuvoston kantaan yhtyen ja aiemmin lausumaansa viitaten valtiovarainvaliokunta painottaa toimia, joilla varmistetaan rahoituksen vaikuttava ja kustannustehokas käyttö ja jotka edistävät maakohtaisiin suosituksiin sisältyvien
rakenneuudistusten toimeenpanoa sekä julkisen talouden kestävyyttä.
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt.
7. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys HE 146/2020 vp
Ennakkokäsittely
Valiokunnassa olivat kuultavina:
- valtiovarainministeri Matti Vanhanen, valtiovarainministeriö
- osastopäällikkö, budjettipäällikkö Sami Yläoutinen, valtiovarainministeriö
- osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander, valtiovarainministeriö
- osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö
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- erityisasiantuntija Jukka Mattila, valtiovarainministeriö
- erityisavustaja Ann-Mari Kemell, valtiovarainministeriö
8. Muut asiat
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava epävirallinen etäkokous pidetään tiistaina
13.10.2020 klo 12.00.
9. Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 16.10.2020 klo 11.30 (eduskuntatalon auditorio).
Pöytäkirjan vakuudeksi

Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko
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