VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000 vp

VALTIOVARAINVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 43/2000 vp
Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2001
Hallituksen esitys vuoden 2001 talousarviota
koskevan hallituksen esityksen (HE 109/2000
vp) täydentämisestä

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 14 päivänä syyskuuta lähettänyt
valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2001 (HE 109/2000 vp).
Lisäksi eduskunta on 21 päivänä marraskuuta
2000 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmisteltavasti käsiteltäväksi edellä mainittua hallituksen esitystä täydentävän hallituksen esityksen HE 187/2000 vp.
Valiokunta on käsitellyt esitykset yhdessä ja
antaa esityksistä yhteisen mietinnön.
Talousarvioaloitteet
Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä
seuraavat 26.10.2000 valtiovarainvaliokuntaan
lähetetyt talousarvioaloitteet:
— TAA 1/2000 vp — Hannu Aho /kesk ym.:
Määrärahan osoittaminen pelastushelikopterin hankkimiseen Vaasaan (26.80.22)
— TAA 2/2000 vp — Hannu Aho /kesk ym.:
Määrärahan osoittaminen maantien Perho—
Kinnula kunnostamiseen (31.24.21)
— TAA 3/2000 vp — Hannu Aho /kesk ym.:
Määrärahan osoittaminen tieosuuden PönHE 109/2000 vp
HE 187/2000 vp
Talousarvioaloitteita

tiö—Ainali
(31.24.21)

kunnostamiseen

Himangalla

— TAA 4/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Henkilöliikenteen arvonlisäverotuoton vähentäminen (11.04.01)
— TAA 5/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Polttoaineveron budjettiperusteinen alentaminen (11.08.07)
— TAA 6/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen eduskunnan puhelinvaihteenhoitajien palkkauksen korjaamiseen (22.02.21)
— TAA 7/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Kansanedustajien avustajien palkkoihin ehdotetun
määrärahan
vähentäminen
(22.02.21)
— TAA 8/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Eduskunnan lisätilojen suunnitteluun ehdotetun määrärahan vähentäminen (22.02.74)
— TAA 9/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen neljän uuden esit-

Versio 2.1

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

telijän palkkaamiseen
kansliaan (22.14.21)

oikeusasiamiehen

— TAA 10/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen uusien virkojen
perustamiseen Valtiontalouden tarkastusvirastoon (22.40.21)
— TAA 11/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioita varten
ehdotetun
määrärahan
vähentäminen
(22.99.21)
— TAA 12/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Miss Maailma -kisojen saamiseksi Suomeen (23)
— TAA 13/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Oikeuskanslerinvirastolle kolmen esittelijän palkkaamiseen
(23.03.21)
— TAA 14/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Puoluetukeen ehdotetun määrärahan vähentäminen (23.27.50)
— TAA 15/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Kunniamerkkien kustannusten korvaamiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen
(23.99.24)
— TAA 16/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Kehitysyhteistyöhön ehdotetun määrärahan
vähentäminen (24.30.66)
— TAA 17/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Keski- ja Itä-Euroopan sekä IVY-maiden
yhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentäminen (24.50.66)
— TAA 18/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Tilapäiseen edustukseen kansainvälisissä
neuvotteluissa ehdotetun määrärahan vähentäminen (24.99.21)

2

Johdanto

— TAA 19/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenoihin ehdotetun määrärahan vähentäminen (24.99.22)
— TAA 20/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Ulkoasiainhallinnon erityisasiantuntijoista
aiheutuviin menoihin ehdotetun määrärahan
vähentäminen (24.99.23)
— TAA 21/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Suomi-tietoisuutta lisäävään kampanjaan (24.99.50)
— TAA 22/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen hädänalaisten
Suomen
kansalaisten
avustamiseen
(24.99.51)
— TAA 23/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen rikosvahinkojen
korvaamiseen valtion varoista (25.01.51)
— TAA 24/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen turkistarhaajiin
kohdistuneiden tarhaiskujen korvauksiin
(25.01.51)
— TAA 25/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen korkeimpien oikeuksien jäsenten palkkauksen tarkistamiseen (25.10.21)
— TAA 26/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen todistajanpalkkioiden korottamiseen (25.10.29)
— TAA 27/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen oikeusaputoimistojen palvelutason parantamiseen (25.30.21)
— TAA 28/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Maksuttomaan oikeudenkäyntiin ehdotetun
määrärahan vähentäminen (25.30.50)

Johdanto

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

— TAA 29/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen syyttäjänvirkojen
perustamiseen (25.40.21)

— TAA 39/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen poliisin toimintamenoihin (26.75.21)

— TAA 30/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen ulosottomiesten
jatkokoulutuksen tehostamiseen (25.40.21)

— TAA 40/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen rikoksen kautta
saadun omaisuuden jäljittämisen tehostamiseen (26.75.21)

— TAA 31/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Vankeinhoidon toimintamenoihin ehdotetun määrärahan vähentäminen (25.50.21)
— TAA 32/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen vankiloiden turvallisuusjärjestelmien
tehostamiseen
(25.50.74)
— TAA 33/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen avoinna olevien
poliisivirkojen täyttämiseen (26.75.21)
— TAA 34/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen erikoisryhmän perustamiseen poliisille lisääntyneiden raiskausrikosten tutkintaan (26.75.21)
— TAA 35/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen huumerikostutkinnan teknisen välineistön hankintaan
(26.75.21)
— TAA 36/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kolmen pelastushelikopterin
hankkimiseen
poliisille
(26.75.21)
— TAA 37/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen lähestymiskieltojen valvomisesta aiheutuviin kustannuksiin
(26.75.21)
— TAA 38/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen poliisin erityismenoihin (26.75.21)

— TAA 41/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen siviilipoliisien
palkkaukseen kansainvälisissä tehtävissä
(26.75.21)
— TAA 42/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen vihjepalkkioiden
maksamiseen rikostutkinnassa (26.75.21)
— TAA 43/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen pelastushelikopterien toiminnasta aiheutuviin menoihin
(26.80.22)
— TAA 44/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen uusien rajavartijoiden
palkkaamiseen
rajavartiostolle
(26.90.21)
— TAA 45/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kahden pelastushelikopterin hankkimiseen rajavartiolaitokselle (26.90.70)
— TAA 46/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kuntien valtionosuusjärjestelmän indeksitarkistuksen toteuttamiseen täysimääräisenä (26.97.31)
— TAA 47/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin (26.97.34)
— TAA 48/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraiseen avustamiseen (26.97.34)
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Johdanto

— TAA 49/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen maakuntien kehittämiseen (26.98.43)

— TAA 60/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Tilastokeskuksen toimintamenoihin ehdotetun määrärahan vähentäminen (28.52.21)

— TAA 50/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Lylyn varikon
rakennustöihin (27.01.74)

— TAA 61/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Postin, Telelaitoksen ja Postipankin avustuskassa Yhteistuen
jäsenille aiheutuneiden tappioiden korvaamiseen (28.82)

— TAA 51/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen puolustusvoimien
maamiinakannan uusimiseen (27.10.16)
— TAA 52/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen henkilöstön lisäämiseen Sota-arkistoon (27.10.21)
— TAA 53/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen ilmavoimien
lentäjien palkkaukseen (27.10.21)
— TAA 54/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen varusmiesten päivärahan korottamiseen (27.10.21)
— TAA 55/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen (27.99.50)
— TAA 56/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen verotuksen tehotarkkailuun (28.18.21)
— TAA 57/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Ahvenanmaan tasoitusmaksuun ehdotetun
määrärahan vähentäminen (28.39.30)
— TAA 58/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Ahvenanmaata koskevaan verohyvitykseen
ehdotetun
määrärahan
poistaminen
(28.39.31)
— TAA 59/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen tullilaitoksen voimavarojen lisäämiseen (28.40.21)
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— TAA 62/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Euroopan unionille suoritettaviin maksuosuuksiin ehdotetun määrärahan vähentäminen (28.90.66)
— TAA 63/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen lääkärikoulutuksen lisäämiseen Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa (29.10.21)
— TAA 64/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen teknillisen
korkeakoulun
toimintamenoihin
(29.10.21)
— TAA 65/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen yliopiston toimintamenoihin (29.10.21)
— TAA 66/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kuraattori-vahtimestareiden
palkkaamiseen
kouluihin
(29.40.21)
— TAA 67/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen ajokoulutuksen
aloittamiseen lukioissa ja ammattioppilaitoksissa (29.40.30)
— TAA 68/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen esiopetuksen matkakustannuksiin (29.40.30)
— TAA 69/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen koulujen homehaittojen poistamiseen (29.40.34)

Johdanto
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— TAA 70/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen vammaisten lasten koulutukseen tarvittavien ohjaajien koulutukseen (29.60)

— TAA 80/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen pienten pakolaisryhmien sosiaalisen yhteistoiminnan kehittämiseen (29.90.50)

— TAA 71/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen (29.60.31)

— TAA 81/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Pispalan Moreeni
ry:n toiminnan tukemiseen (29.90.52)

— TAA 72/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n toiminnan tukemiseen (29.69.53)

— TAA 82/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Ponsila-nimisen
seuratalon
kunnostamiseen
Ikaalisissa
(29.90.50)

— TAA 73/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen Ufokeskus
ry:n
toiminnan
tukemiseen
(29.88.54)

— TAA 83/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen seurantalojen kunnostamiseen (29.90.50)

— TAA 74/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Museovirastolle
arkeologisiin kaivauksiin (29.90.24)
— TAA 75/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Valtion elokuvatarkastamon toimintamenoihin (29.90.27)
— TAA 76/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen teatterin toiminnan tukemiseen (29.90.31)
— TAA 77/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Museovirastolle
historiallisten kyläyhteisöjen säilyttämiseen
(29.90.50)
— TAA 78/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen mustalaisten kulttuuritoimintojen tukemiseen (29.90.50)
— TAA 79/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Oma-Tupa-nimisen kiinteistön kunnostamiseen Ikaalisissa
(29.90.50)

— TAA 84/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Suomalaisuuden
liiton toiminnan tukemiseen (29.90.52)
— TAA 85/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Ahaa-teatterin tukemiseen Tampereella (29.90.52)
— TAA 86/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen historiallisesti arvokkaiden tanssilavojen kunnostamiseen
(29.90.50)
— TAA 87/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen harrastajateattereiden tukemiseen (29.90.52)
— TAA 88/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Haverin kaivoksen kunnostamiseen kaivosmuseoksi Viljakkalassa (29.90.52)
— TAA 89/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Ivalon huuliharppufestivaalien tukemiseen (29.90.52)
— TAA 90/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen katsomokaton ra5
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kentamiseen Myllykoulun kesäteatteriin Hämeenkyrössä (29.90.52)
— TAA 91/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Kurun oopperayhdistyksen toiminnan tukemiseen (29.90.52)
— TAA 92/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Lenin-museon toiminnan tukemiseen Tampereella (29.90.52)
— TAA 93/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Mukamas-teatterin tukemiseen Tampereella (29.90.52)
— TAA 94/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Pispalan Sottiisi
-musiikkitapahtuman tukemiseen (29.90.52)
— TAA 95/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Pyynikin kesäteatterin tukemiseen Tampereella (29.90.52)
— TAA 96/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Rämsöön Kovan
Teknolokian päivien avustamiseen Pirkanmaalla (29.90.52)
— TAA 97/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Sata-Häme soi
-musiikkijuhlien tukemiseen Ikaalisissa
(29.90.52)
— TAA 98/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Suomen elokuvasäätiölle (29.90.52)

Johdanto

— TAA 101/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen konservatorion
toiminnan
tukemiseen
(29.40.30)
— TAA 102/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen musiikkifestivaalien Tammerfestien tukemiseen (29.90.52)
— TAA 103/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen oopperan tukemiseen (29.90.52)
— TAA 104/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen työväen museon kunnostukseen ja toiminnan
tukemiseen (29.90.52)
— TAA 105/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen Työväen Teatterin toiminnan tukemiseen
(29.90.52)
— TAA 106/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen Työväenyhdistyksen naiskuoro ry:n toiminnan
tukemiseen (29.90.52)
— TAA 107/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tapsan Tahdit
-laulutapahtuman tukemiseen Nokialla
(29.90.52)
— TAA 108/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Teatteri 2000:n
tukemiseen Tampereella (29.90.52)

— TAA 99/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Suomen harmonikkainstituutin toiminnan tukemiseen
(29.90.52)

— TAA 109/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Teatteri Telakan
tukemiseen Tampereella (29.90.52)

— TAA 100/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Taiteen tukemiseen ehdotetun määrärahan
vähentäminen (29.90.52)

— TAA 110/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen trokarien muistopatsaan
pystyttämiseen
Tampereelle
(29.90.52)
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Johdanto
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— TAA 111/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Työväen musiikkitapahtuman tukemiseen Valkeakoskella
(29.90.52)
— TAA 112/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen vanhanaikaisten
mottimestaruuskilpailujen
järjestämiseen
Suomessa (29.90.52)
— TAA 113/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttamiseen (29.90.72)
— TAA 114/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen jääkiekko- ja jalkapalloseura Jokereiden avustamiseen
(29.98.50)
— TAA 115/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen ulkomaalaisen
huippuvalmentajan palkkaamiseen jalkapallomaajoukkueen valmentajaksi (29.98.50)
— TAA 116/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen ulkomaalaisen
juoksuvalmentajan
palkkaamiseen
(29.98.50)
— TAA 117/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen saappaanheiton,
akankannon ja suutelemisen yhdistelmäkisan maailmanmestaruuskilpailujen järjestämiseen Suomessa (29.98.50)
— TAA 118/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Liikuntatoimeen ehdotetun määrärahan vähentäminen (29.98.50)
— TAA 119/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen (29.99.51)
— TAA 120/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen maatalouden kan-

sainvälisen
(30.04.26)

yhteistyön

rahoittamiseen

— TAA 121/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen (30.12.41)
— TAA 122/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen maaseudun kehittämiseen (30.14.43)
— TAA 123/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Leader- ja Pomoohjelmien tehostamiseen (30.14.62)
— TAA 124/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kasvinjalostustoiminnan edistämiseen (30.01.47)
— TAA 125/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kotimaisen grillihiilituotannon käynnistämiseen (30.15.40)
— TAA 126/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen luontaistaloudessa elämisen mahdollisuuksien tutkimiseen
(30.15.40)
— TAA 127/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (30.14.43)
— TAA 128/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen sienikannan keräämisen ja sienien ulkomaanviennin edistämiseen (30.14.43)
— TAA 129/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen suomalaisten erityistuotteiden markkinointiin (30.13.43)
— TAA 130/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen valtakunnalliseen
maatilamatkailun organisointiin (30.14)
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— TAA 131/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen yrttiviljelyn kehittämiseen (30.15.40)
— TAA 132/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Suomen hevosjalostusseuralle (30.15.44)
— TAA 133/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen metsäpuiden siemenhuoltoon (30.31.25)
— TAA 134/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen metsästysseuroille peltopyykannan elvyttämiseen (30.41.40)
— TAA 135/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen petoeläinten aiheuttamien henkilövahinkojen korvaamiseen (30.41.42)
— TAA 136/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen poronhoidon edistämiseen Satakunnassa ja Pirkanmaalla
(30.41.43)
— TAA 137/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kalatalouden edistämiseen (30.41.45)
— TAA 138/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen valtakunnallisen
vesistötutkimuksen aloittamiseen (30.51.22)
— TAA 139/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Eläinlääkintä- ja
elintarvikelaitoksen
toimintamenoihin
(30.71.21)
— TAA 140/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Aureen paikallistien 14272 kunnostamiseen Parkanossa
(31.24.21)
— TAA 141/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Haaralan—Ve8

Johdanto

denpään paikallistien 16543 kunnostamiseen Mäntässä (31.24.21)
— TAA 142/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Haukijärven, Heinijärven ja Kyröspohjan paikallisteiden kunnostamiseen Hämeenkyrössä (31.24.21)
— TAA 143/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen hirviaitojen rakentamiseen kolmostielle Patrakan notkoon
Ikaalisissa (31.24.21)
— TAA 144/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Hyynilän ja Haukijärven välisen tieosuuden peruskorjaukseen Hämeen tiepiirissä (31.24.21)
— TAA 145/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Höytölän paikallistien 13265 kunnostamiseen Ikaalisissa
(31.24.21)
— TAA 146/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Inkulan vanhan
kivisillan kunnostamiseen (31.24.21)
— TAA 147/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Jumesniemen tien
2622
kunnostamiseen
Hämeenkyrössä
(31.24.21)
— TAA 148/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Kallionkielen tien
13273
kunnostamiseen
Ikaalisissa
(31.24.21)
— TAA 149/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Kankarin paikallistien 13341 kunnostamiseen Kihniössä
(31.24.21)
— TAA 150/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen
väylän rakentamiseen Vanattaran paikallistielle 13779 Lempäälässä (31.24.21)

Johdanto

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

— TAA 151/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Kierikkalan paikallistien 13131 kunnostamiseen Hämeenkyrössä (31.24.21)
— TAA 152/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Kilvakkalan—Jämijärven
maantien
rakentamiseen
(31.24.21)
— TAA 153/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Kivisalmen tien
14017 peruskunnostukseen Hämeen tiepiirissä (31.24.21)
— TAA 154/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Komin—Koivistonkylän—Mäihälahden tien peruskunnostukseen Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Viljakkalan alueella (31.24.21)
— TAA 155/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Kovelahden tien
2611 päällysteen uusimiseen Ikaalisissa
(31.24.21)
— TAA 156/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Kyröskosken
maantiesillan uudistamiseen (31.24.21)
— TAA 157/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Leppäsjärven paikallistien peruskunnostukseen Ikaalisissa
(31.24.21)
— TAA 158/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Marjamäen—Savon tien 3110 kunnostamiseen Hämeen tiepiirissä (31.24.21)
— TAA 159/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Naarmin ja Korhusvallin paikallisteiden kunnostamiseen
Kihniössä (31.24.21)

— TAA 160/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen paikallisteiden
13322 (Vatunen), 13323 (Vanhatalo) ja
13321 (Kastula) korjaamiseen Parkanossa
(31.24.21)
— TAA 161/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Kehron paikallistien 13719 kunnostamiseen Vesilahdella Hämeen tiepiirissä (31.24.21)
— TAA 162/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Palinperän paikallistien 13113 ja Vasun paikallistien 13115
peruskorjaukseen
Hämeen
tiepiirissä
(31.24.21)
— TAA 163/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Pertan—Salon
paikallistien kunnostukseen Ikaalisissa
(31.24.21)
— TAA 164/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Perämaan paikallistien 13105 kunnostamiseen Mouhijärvellä Hämeen tiepiirissä (31.24.21)
— TAA 165/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Raivalan—Suomijärven paikallistien 13247 kunnostamiseen Hämeen tiepiirissä (31.24.21)
— TAA 166/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Riitialan—Kovelahden tien 13263 peruskunnostukseen Ikaalisissa (31.24.21)
— TAA 167/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Seitsemisen paikallistien 13287 peruskunnostukseen Ikaalisissa (31.24.21)
— TAA 168/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Sisätön—Kuruntien välisen tieosuuden 2764 kunnostami-
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seen Ikaalisten ja Viljakkalan alueella Hämeen tiepiirissä (31.24.21)
— TAA 169/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen sorapintaisten paikallisteiden kesäkunnostukseen (31.24.21)
— TAA 170/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen sorapintaisten paikallisteiden kesäkunnostukseen Hämeen tiepiirissä (31.24.21)
— TAA 171/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Sorvajärven paikallistien 14251 peruskunnostukseen Hämeen tiepiirissä (31.24.21)
— TAA 172/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Suodenniemi—
Kilvakkala-tien 2594 perusparantamiseen
(31.24.21)
— TAA 173/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Takamaan paikallistien peruskorjaamiseen Hämeenkyrössä
(31.24.21)

Johdanto

— TAA 178/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Välikylän paikallistien 13243 kunnostamiseen Ikaalisissa
(31.24.21)
— TAA 179/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Vääräjoen yli johtavan sillan korjaamiseen Ikaalisten Heittolassa (31.24.21)
— TAA 180/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen yleisten teiden peruskunnostukseen (31.24.21)
— TAA 181/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Ylöjärvi—Kurumaantien peruskunnostukseen (31.24.21)
— TAA 182/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan
osoittaminen
Tampereen
ohitustien Lakalaiva—Ylöjärvi rakentamiseen (31.24.79)
— TAA 183/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen valtatien 9 perusparantamiseen
välillä
Orivesi—Jämsä
(31.24.79)

— TAA 174/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tunkelon paikallistien 14247 kunnostamiseen Längelmäellä
(31.24.21)

— TAA 184/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen yksityisteiden
kunnossapitoon (31.25.50)

— TAA 175/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Uurasjärven paikallistien päällystämiseen ja varustamiseen
tarpeellisilla liikennemerkeillä (31.24.21)

— TAA 185/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Pyhäjärven ym.
laivaliikenteen matkustajasatamien kunnostamiseen (31.32)

— TAA 176/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen valtatien 3 turvallisuusjärjestelyihin välillä Hämeenkyrö—
Parkano (31.24.21)

— TAA 186/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Runoilijan reitin
matkustajasatamien kunnostamiseen (31.32)

— TAA 177/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Vaskiveden—
Mustajärven paikallistien 14339 kunnostamiseen Ruovedellä (31.24.21)
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— TAA 187/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen alikulkutunnelin
rakentamiseen Sisättöön Tampereen—Parkanon radalle (31.40.21)

Johdanto
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— TAA 188/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Oriveden—Haapamäen radan kunnostamiseen (31.40.21)

— TAA 199/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen korkotukeen pkyritysten investointeja varten (32.30.50)

— TAA 189/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen rautateiden perusradanpitoon (31.40.21)

— TAA 200/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen nuorten yrittäjien
yritystoimintaan (32.30.50)

— TAA 190/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Turku—Uusikaupunki-radan kunnostamiseen (31.40.21)

— TAA 201/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen maaseudun kyläkauppojen ja kauppa-autojen toiminnan tukemiseen (32.30.62)

— TAA 191/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen oikoradan rakentamiseen Keravalta Lahteen (31.40.77)
— TAA 192/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen lennonjohtajien
koulutuksen lisäämiseen (31.60.42)
— TAA 193/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueiden
linja-autoliikenteen
tukemiseen
(31.60.63)
— TAA 194/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Merenkurkun laivamatkailun tukemiseen (31.60.63)
— TAA 195/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen työvoima- ja elinkeinokeskuksille (32.10.22)
— TAA 196/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen puuosaamisen kehittämiseen Suomessa (32.20.27)
— TAA 197/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen alueelliseen kuljetustukeen (32.30.44)
— TAA 198/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Joulumaan lisärahoitukseen (32.30.45)

— TAA 202/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Kuluttajaviraston
toimintamenoihin (32.40.21)
— TAA 203/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Kilpailuvirastolle ehdotetun määrärahan vähentäminen (32.40.26)
— TAA 204/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen tuotantoideoita
koskevaan kansalliseen kilpailuun (32.50)
— TAA 205/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen nestemäisten polttoaineiden kehittelyyn kotimaisesta bioraaka-aineesta (32.60.27)
— TAA 206/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen puun käytön edistämiseen polttoaineena (32.60.40)
— TAA 207/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen aviosuhdeviraston ja avioasiamiehen viran perustamiseen
(33.01)
— TAA 208/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen lapsiasiamiehen
viran perustamiseen (33.01.21)
— TAA 209/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Ylivelkaisten va11
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pautusarmeijalle toiminnalliseen suunnitteluun (25.01.22)
— TAA 210/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen tarkastuslautakunnan toimintaan (33.04.21)
— TAA 211/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen valtion mielisairaaloiden toimintamenoihin (33.14.21)
— TAA 212/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen lapsilisien maksuikärajan nostamiseksi 18 vuoteen
(33.15.52)
— TAA 213/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen työttömien peruspäivärahan korottamiseen (33.17.51)
— TAA 214/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen syöpälääkkeiden
Kela-korvauksen laajentamiseen (33.18.60)
— TAA 215/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Viagra-lääkityksen saamiseksi erityiskorvattavien lääkkeiden piiriin (33.18.60)
— TAA 216/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kansaneläkkeen
pohjaosan
maksamiseen
eläkeläisille
(33.19.60)
— TAA 217/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kansaneläkkeen
pohjaosan
maksamiseen
eläkeläisille
(33.19.60)
— TAA 218/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kansaneläkkeiden
budjettiperusteiseen
korottamiseen
(33.19.60)

Johdanto

— TAA 219/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen vuonna 1926 syntyneiden veteraanien ottamiseksi rintamasotilastunnuksen piiriin (33.21.52)
— TAA 220/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen ylimääräisen rintamalisän budjettiperusteiseen korottamiseen (33.21.52)
— TAA 221/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (33.22.59)
— TAA 222/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen partisaanien Itä- ja
Pohjois-Suomessa aiheuttamien kärsimysten korvaamiseen (33.23.30)
— TAA 223/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen kotiuttamisrahan
maksamiseen asevelvollisille (33.28)
— TAA 224/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen sotilasavustusten
maksamiseen varusmiehen vanhemmille
(33.28.50)
— TAA 225/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen keskussairaaloiden erikoissairaanhoidon tehostamiseen
(33.32.30)
— TAA 226/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen köyhyyden ja syrjäytymisen estämiseen tarvittaviin toimenpiteisiin (33.32.30)
— TAA 227/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen lasten ja nuorten
psykiatrisen
hoidon
tehostamiseen
(33.32.30)
— TAA 228/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Pitkäniemen sairaalan peruskorjaukseen Nokialla (33.32.31)
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— TAA 229/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen yliopistollisen sairaalan laitehankintoihin
(33.32.31)
— TAA 230/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen erikoisairaanhoitolain
mukaiseen
tutkimustoimintaan
(33.32.32)

— TAA 239/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen huumenuorten
hoidon kehittämiseen (33.92.50)
— TAA 240/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Irti huumeista
-yhdistyksen
toiminnan
tukemiseen
(33.92.50)

— TAA 231/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen HIV-tutkimuksen
tehostamiseen (33.32.32)

— TAA 241/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n toiminnan tukemiseen
(33.92.50)

— TAA 232/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen keliakian syiden
tutkimiseen (33.32.32)

— TAA 242/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Käpy ry:n toiminnan tukemiseen (33.92.50)

— TAA 233/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen terveyskasvatukseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin
vähentämiseen (33.53.50)

— TAA 243/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Munuais- ja Siirtopotilaiden liiton toiminnan tukemiseen
(33.92.50)

— TAA 234/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen maatalousyrittäjien
lomituspalvelujen
kustannuksiin
(33.57.40)

— TAA 244/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Nuorten turvakodin toimintaan Tampereella (33.92.50)

— TAA 235/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen AA-toiminnan taloudelliseen tukemiseen (33.92.50)
— TAA 236/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen afasiayhdistysten
tukemiseen (33.92.50)
— TAA 237/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Aseman Lapset
ry:n toiminnan tukemiseen (33.92.50)
— TAA 238/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Ensikotien toiminnan tukemiseen (33.92.50)

— TAA 245/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Omaiset mielenterveystyön tukena ry:lle (33.92.50)
— TAA 246/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen omaishoidon tuen
lisäämiseen (33.92.50)
— TAA 247/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Opaskoirayhdistys ry:n toiminnan tukemiseen (33.92.50)
— TAA 248/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Pelastusarmeijan
Tampereen
tukipisteen
toimintaan
(33.92.50)
— TAA 249/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Pirkanmaan epi13
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lepsiayhdistyksen
(33.92.50)

toiminnan

tukemiseen

— TAA 250/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Pirkanmaan rintamanaiset ry:n toimintaan (33.92.50)
— TAA 251/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Pirkanmaan syöpäyhdistyksen
toiminnan
tukemiseen
(33.92.50)
— TAA 252/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen päivittäiseen tilapäisapuun kotona asuville vanhuksille
(33.92.50)
— TAA 253/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen sotaveteraanien
puolisoiden kuntouttamiseen (33.92.50)
— TAA 254/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Suomen Kuurosokeat ry:n toiminnan tukemiseen (33.92.50)
— TAA 255/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Suomen mielenterveysseuran
toiminnan
tukemiseen
(33.92.50)
— TAA 256/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Suomen pelastusarmeijan valtakunnallisen toiminnan tukemiseen (33.92.50)
— TAA 257/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Suomen Punaisen
Ristin
katastrofirahaston
tukemiseen
(33.92.50)
— TAA 258/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen syöpäyhdistysten
toiminnan tukemiseen (33.92.50)
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Johdanto

— TAA 259/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen eläkeläiset ry:n toiminnan tukemiseen (33.92.50)
— TAA 260/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen keuhkovammayhdistyksen toiminnan tukemiseen (33.92.50)
— TAA 261/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen kuurojen yhdistyksen ja Tampereen kuurot urheilijat ry:n tukemiseen (33.92.50)
— TAA 262/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen rintamamiesveteraanit ry:n toiminnan tukemiseen (33.92.50)
— TAA 263/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen Seudun Näkövammaisten toiminnan tukemiseen (33.92.50)
— TAA 264/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen seudun työttömät ry:n toiminnan tukemiseen
(33.92.50)
— TAA 265/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen Sininauha ry:n toiminnan tukemiseen (33.92.50)
— TAA 266/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen sotaveteraanien huoltoyhdistys ry:n toimintaan
(33.92.50)
— TAA 267/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:lle (33.92.50)
— TAA 268/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Tampereen Vanhuspalveluyhdistys
ry:n
toimintaan
(33.92.50)

Johdanto

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

— TAA 269/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Yhteisöille ja säätiöille Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta ehdotetun määrärahan vähentäminen (33.92.50)
— TAA 270/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen palkkaperusteiseen työllistämistukeen valtionhallinnolle
(34.06.02)
— TAA 271/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen palkkaperusteiseen työllistämistukeen kunnille ja kuntayhtymille (34.06.30)
— TAA 272/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen itsensä työllistämisestä maksettaviin palkkioihin (34.06.63)
— TAA 273/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen työnhakijan muuttoturvan parantamiseen (34.06.65)
— TAA 274/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaan ehdotetun määrärahan
vähentäminen (34.07.21)
— TAA 275/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen inkerinsuomalaisten olosuhteiden parantamiseen kotiseudullaan (34.07.30)
— TAA 276/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Kosovon albaanien
palauttamiseen
kotimaahansa
(34.07.63)

taanottoon ehdotetun määrärahan vähentäminen (34.07.63)
— TAA 279/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Ympäristöyhteistyön edistämiseen Suomen
lähialueen maissa ehdotetun määrärahan
poistaminen (35.10.67)
— TAA 280/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen puhdistamoiden
rakentamiseen vesistöissä (35.10.77)
— TAA 281/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen saastuneiden maaalueiden kunnostamiseen (35.10.77)
— TAA 282/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Suomijärven kunnostamiseen Karviassa (35.10.77)
— TAA 283/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Helvetinjärven
opastuskeskuksen rakentamiseen Ruovedellä (35.10.77)
— TAA 284/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen historiallisen latomaiseman kunnostamiseen Pohjanmaalla
(35.20.37)
— TAA 285/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen luonnonsuojelualueiden hankkimiseen (35.20.87)
— TAA 286/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen asuinrakennusten
julkisivujen saneeraamiseen (35.30.60)

— TAA 277/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Somaliasta saapuneiden elintasopakolaisten palauttamiseen
(34.07.63)

— TAA 287/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueiden aravarakentamiseen (35.30.60)

— TAA 278/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vas-

— TAA 288/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen opiskelija-asuntoloiden
rakentamiseen
Tampereelle
(35.30.60)
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VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

— TAA 289/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen vuokra-asuntotuotannon lisäämiseen (35.30.60)
— TAA 290/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen Parkanon luontopäivien tukemiseen (35.40.21)
— TAA 291/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Määrärahan osoittaminen ympäristökeskusten tehostettuun toimintaan (35.40.21)
— TAA 292/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Kansainväliseen yhteistyöhön ehdotetun
määrärahan vähentäminen (35.99.24)
— TAA 293/2000 vp — Sulo Aittoniemi /alk:
Valtionvelan lyhentämiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen (37.01.94)
— TAA 294/2000 vp — Eero Akaan-Penttilä
/kok ym.: Määrärahan osoittaminen MediHelin toiminnan tukemiseen (33.92.50)
— TAA 295/2000 vp — Eero Akaan-Penttilä
/kok: Määrärahan osoittaminen eläkkeensaajien ylimääräisen sairausvakuutusmaksun alentamiseen (33.18.60)
— TAA 296/2000 vp — Olavi Ala-Nissilä
/kesk: Määrärahan osoittaminen Karhunojan ja Riihikosken välisen tien rakentamiseen Pöytyällä (31.24.21)
— TAA 297/2000 vp — Olavi Ala-Nissilä
/kesk: Määrärahan osoittaminen kiskobussiliikennekokeiluun Turun ja Loimaan välisellä rataosuudella (31.60.63)
— TAA 298/2000 vp — Olavi Ala-Nissilä
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen perustamiseen (32.20.27)
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Johdanto

— TAA 299/2000 vp — Sirkka-Liisa Anttila
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen valtatien 2 kehittämiseen välillä Forssa—Humppila (31.24.79)
— TAA 300/2000 vp — Ulla Anttila /vihr
ym.: Määrärahan osoittaminen rauhantyön
edistämiseen (29.90.50)
— TAA 301/2000 vp — Ulla Anttila /vihr
ym.: Määrärahan osoittaminen toimenpideohjelmaan
suurpetojen
suojelemiseksi
(30.41.42)
— TAA 302/2000 vp — Ulla Anttila /vihr
ym.: Määrärahan osoittaminen palveluohjauskokeiluun (33.01.63)
— TAA 303/2000 vp — Ulla Anttila /vihr
ym.: Määrärahan osoittaminen toimenpideohjelmaan
suurpetojen
suojelemiseksi
(35.20.63)
— TAA 304/2000 vp — Pirjo-Riitta Antvuori
/kok ym.: Asuntopoliittisten toimenpiteiden tehostaminen (35.30.60)
— TAA 305/2000 vp — Maria Kaisa Aula
/kesk: Määrärahan osoittaminen ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen koulutuskorvaukseen pk-yrityksille (29.60.24)
— TAA 306/2000 vp — Maria Kaisa Aula
/kesk: Määrärahan osoittaminen opintotuen
tarveharkinnan lieventämiseen (29.70.55)
— TAA 307/2000 vp — Maria Kaisa Aula
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen nuorten työpajatoimintaan, syrjäytymisen ehkäisyyn ja ennalta ehkäisevään huumetyöhön
(29.99.50)
— TAA 308/2000 vp — Maria Kaisa Aula
/kesk: Määrärahan osoittaminen Lapin tiepiirille perustienpitoon erityisesti Tervolan
kunnassa (31.24.21)

Johdanto

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

— TAA 309/2000 vp — Maria Kaisa Aula
/kesk: Määrärahan osoittaminen palkkaperusteiseen työllistämistukeen valtionhallinnon ympäristötöihin (34.06.02)
— TAA 310/2000 vp — Klaus Bremer /r ym.:
Määrärahan osoittaminen rintamatunnusten
myöntämiseen (33.21.52)
— TAA 311/2000 vp — Merikukka Forsius
/vihr ym.: Määrärahan osoittaminen ammatilliseen lisäkoulutukseen Arlainstituutille,
Keskuspuiston ammattiopistolle ja Invalidiliiton
Järvenpään
koulutuskeskukselle
(29.69.31)
— TAA 312/2000 vp — Merikukka Forsius
/vihr ym.: Määrärahan osoittaminen ammatilliseen lisäkoulutukseen (29.69.33)
— TAA 313/2000 vp — Merikukka Forsius
/vihr ym.: Määrärahan osoittaminen vesihuollon
avustuksiin
Uudellemaalle
(30.51.31)
— TAA 314/2000 vp — Merikukka Forsius
/vihr ym.: Määrärahan osoittaminen LänsiUudenmaan tiepiirin paikallisteiden perusparannukseen (31.24.21)
— TAA 315/2000 vp — Christina Gestrin /r:
Määrärahan osoittaminen energiatukeen
(32.60.40)
— TAA 316/2000 vp — Christina Gestrin /r
ym.: Määrärahan osoittaminen mielenterveyshuollon rahoitus- ja toimenpideohjelmaan (33.32, 33.32.30)
— TAA 317/2000 vp — Christina Gestrin /r:
Määrärahan osoittaminen merellisen ympäristön paikallisohjelmiin (35.99.65)
— TAA 318/2000 vp — Nils-Anders Granvik /r
ym.: Määrärahan osoittaminen maatalouden
kansallisen tuen lisäämiseen (30.12.41)

— TAA 319/2000 vp — Nils-Anders Granvik
/r: Määrärahan osoittaminen tien 17021 peruskorjaamiseen (31.24.21)
— TAA 320/2000 vp — Nils-Anders Granvik /r
ym.: Polttoaineveron budjettiperusteiden
alentaminen (11.08.07)
— TAA 321/2000 vp — Jukka Gustafsson /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen ammattikorkeakoulujen tietoteollisuuteen liittyviin rakennushankkeisiin (29.40.34)
— TAA 322/2000 vp — Jukka Gustafsson /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen ammatilliseen lisäkoulutukseen (29.69.33)
— TAA 323/2000 vp — Jukka Gustafsson /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen työttömyysperuspäivärahan parantamiseen (33.17.51)
— TAA 324/2000 vp — Jukka Gustafsson /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen kansaneläkkeen
tasokorotuksen
aientamiseen
(33.19.60)
— TAA 325/2000 vp — Jukka Gustafsson /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Kuljun terveysaseman laajennukseen ja saneeraukseen (33.32.31)
— TAA 326/2000 vp — Jukka Gustafsson /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen työmarkkinatuen parantamiseen (34.06.52)
— TAA 327/2000 vp — Tuula Haatainen /sd:
Määrärahan osoittaminen Suomen Kuluttajaliiton toiminnan turvaamiseen (32.40.50)
— TAA 328/2000 vp — Leena-Kaisa Harkimo
/kok: Määrärahan osoittaminen Etelä-Suomen kuntien liikuntapaikkarakentamiseen
(29.98.50)
— TAA 329/2000 vp — Leena-Kaisa Harkimo
/kok: Määrärahan osoittaminen Sipoon kun17
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Johdanto

nan Itäisen jokipuiston (entisen Nikkilän
sairaala-alueen) rakennusten kunnostukseen ja puistomiljöön kehittämiseen
(35.20.64)

— TAA 339/2000 vp — Esko Helle /vas ym.:
Määrärahan osoittaminen ohitusraiteen rakentamiseen välillä Kerava—Järvenpää
(31.40.77)

— TAA 330/2000 vp — Leena-Kaisa Harkimo
/kok: Asumistukeen ehdotetun määrärahan
vähentäminen (35.30.54)

— TAA 340/2000 vp — Pertti Hemmilä /kok:
Eduskunnan lisätiloihin ehdotetun määrärahan poistaminen (22.02.74)

— TAA 331/2000 vp — Klaus Hellberg /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Eurooppatiedotuksen aluepisteen perustamiseen ItäUudenmaan maakuntaan (24.99.50)

— TAA 341/2000 vp — Pertti Hemmilä /kok:
Määrärahan osoittaminen poliisin toimintamenoihin (26.75.21)

— TAA 332/2000 vp — Klaus Hellberg /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämiseen alhaisen
koulutustason maakunnissa (29.20.30)
— TAA 333/2000 vp — Klaus Hellberg /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Kilpilahden
uuden tieyhteyden rakentamiseen (31.24.79)

— TAA 342/2000 vp — Pertti Hemmilä /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen maatalouden
kansallisten tukien korottamiseen vuoden
1999 tasolle (30.12.41)
— TAA 343/2000 vp — Pertti Hemmilä /kok:
Määrärahan osoittaminen Sauvo—Pyhäloukas-tien peruskorjaukseen (31.24.21)

— TAA 334/2000 vp — Klaus Hellberg /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Porvoon itäisen ohitustien rakentamiseen (31.24.79)

— TAA 344/2000 vp — Pertti Hemmilä /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen Korpoströmin
saaristokeskuksen
rakentamiseen
(35.20.74)

— TAA 335/2000 vp — Klaus Hellberg /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Loviisan laivaväylän syventämiseen (31.30.77)

— TAA 345/2000 vp — Leea Hiltunen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen ulkomaisten
adoptiokustannusten korvaamiseen (33.15)

— TAA 336/2000 vp — Klaus Hellberg /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen päiväkotien
rakentamiseen (33.32.31)

— TAA 346/2000 vp — Leea Hiltunen /skl:
Määrärahan osoittaminen neuvostopartisaanien hyökkäysten kohteeksi joutuneiden
kuntoutukseen (33.22)

— TAA 337/2000 vp — Klaus Hellberg /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen syanidipitoisen maa-alueen kunnostamiseen Porvoossa
(35.10.77)
— TAA 338/2000 vp — Klaus Hellberg /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Vanhan Porvoon rakennusten ja ympäristön säilyttämiseen (35.20.64)
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— TAA 347/2000 vp — Leea Hiltunen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen sotainvalidien
puolisoiden
kuntoutustoimintaan
(33.22.56)
— TAA 348/2000 vp — Leea Hiltunen /skl:
Määrärahan osoittaminen kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon turvaamiseen (33.32.30)

Johdanto

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

— TAA 349/2000 vp — Leea Hiltunen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen lasten ja
nuorten mielenterveyspalvelujen parantamiseen (33.32.30)

— TAA 360/2000 vp — Anne Huotari /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen Kajaanin
kaupunginteatterin alueteatteritoimintaan
(29.90.52)

— TAA 350/2000 vp — Leea Hiltunen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen lastensuojelun lisääntyneeseen tarpeeseen (33.32.30)

— TAA 361/2000 vp — Anne Huotari /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen Vuoreslahden tien korjaamiseen Kajaanissa (31.24.21)

— TAA 351/2000 vp — Leea Hiltunen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen omaishoidon
tukeen (33.32.30)

— TAA 362/2000 vp — Anne Huotari /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen rataosuuksien Oulu—Iisalmi ja Kontiomäki—Vartius
sähköistämiseen (31.40.77)

— TAA 352/2000 vp — Leea Hiltunen /skl:
Määrärahan osoittaminen huumetyöhön Satakunnassa (33.53.50)
— TAA 353/2000 vp — Leea Hiltunen /skl:
Määrärahan osoittaminen rikosuhripäivystyksen toimintaan (33.92.50)
— TAA 354/2000 vp — Leea Hiltunen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen rintamaveteraanien kuntoutukseen (33.92.59)
— TAA 355/2000 vp — Leea Hiltunen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen työttömyysturvan lapsikorotusten yhdenmukaistamiseen (34.06.52)
— TAA 356/2000 vp — Leea Hiltunen /skl:
Määrärahan osoittaminen työttömyyden lieventämiseen (34.06.63)
— TAA 357/2000 vp — Leea Hiltunen /skl:
Määrärahan osoittaminen rintamaveteraanien asuntojen korjausavustuksiin (35.30.60)
— TAA 358/2000 vp — Rakel Hiltunen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen
Uudellamaalla (29.20.30)
— TAA 359/2000 vp — Rakel Hiltunen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Viikin pysäkkijärjestelyihin (31.24.21)

— TAA 363/2000 vp — Anne Huotari /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen työllisyydenhoidon erityisalue -kokeiluun (34.06.77)
— TAA 364/2000 vp — Susanna Huovinen /sd:
Määrärahan osoittaminen perusradanpitoon
Keski-Suomen alueella (31.40.21)
— TAA 365/2000 vp — Susanna Huovinen /sd:
Määrärahan osoittaminen työelämäohjelmien toteuttamiseen (34.01.23 )
— TAA 366/2000 vp — Matti Huutola /vas:
Määrärahan osoittaminen Kaukosen sillan
rakentamiseen kantatiellä 79 Kittilässä
(31.24.21)
— TAA 367/2000 vp — Matti Huutola /vas:
Määrärahan osoittaminen tieosuuden Niemelä—Hautamäki kunnostukseen KoillisLapissa (31.24.21)
— TAA 368/2000 vp — Liisa Hyssälä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen lapsiasiainvaltuutetun viran perustamiseen (22.14.21)
— TAA 369/2000 vp — Liisa Hyssälä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen maakuntien
kehittämiseen (26.98.43)
— TAA 370/2000 vp — Liisa Hyssälä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen liikennetur19
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vallisuuden parantamiseen Varsinais-Suomessa (31.24.21)
— TAA 371/2000 vp — Liisa Hyssälä /kesk:
Määrärahan osoittaminen hammashuollon
sairausvakuutuskorvauksiin (33.18.60)
— TAA 372/2000 vp — Liisa Hyssälä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen lääkekustannusten korvaamiseen (33.18.60)
— TAA 373/2000 vp — Liisa Hyssälä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen veteraanitunnuksen omaavien henkilöiden lääkekustannuksiin (33.18.60)
— TAA 374/2000 vp — Liisa Hyssälä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen päihdehaittojen vähentämiseen (33.53.50)
— TAA 375/2000 vp — Liisa Hyssälä /kesk:
Määrärahan osoittaminen Pidä Saaristo Siistinä ry:n toimintaan (35.99.65)
— TAA 376/2000 vp — Jyri Häkämies /kok:
Määrärahan osoittaminen Kaakkois-Suomen tieinfrastruktuurin parantamiseen
(31.24.77)

Johdanto

— TAA 381/2000 vp — Timo Ihamäki /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen Rahulan—
Kokkosenlahden
tien
kunnostamiseen
(31.24.21)
— TAA 382/2000 vp — Timo Ihamäki /kok:
Määrärahan osoittaminen Rapalan paikallistien parantamiseen Sysmässä (31.24.21)
— TAA 383/2000 vp — Timo Ihamäki /kok:
Määrärahan osoittaminen Vuorenkylän paikallistien parantamiseen (31.24.21)
— TAA 384/2000 vp — Timo Ihamäki /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen Lahden ja
Heinolan välisen moottoriliikennetien rakentamiseen moottoritieksi (31.24.79)
— TAA 385/2000 vp — Timo Ihamäki /kok:
Määrärahan osoittaminen valtatien 4 kehittämiseen välillä Lusi—Hartola—Joutsa
(31.24.79)
— TAA 386/2000 vp — Timo Ihamäki /kok:
Määrärahan osoittaminen valtatien 4 kehittämiseen
välillä
Lusi—Vaajakoski
(31.24.79)

— TAA 377/2000 vp — Timo Ihamäki /kok:
Määrärahan osoittaminen kantatien 62 parantamiseen (31.24.21)

— TAA 387/2000 vp — Timo Ihamäki /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen valtatien 5
kehittämiseen välillä Kuortti—Hurus—
Mikkeli (31.24.79)

— TAA 378/2000 vp — Timo Ihamäki /kok:
Määrärahan osoittaminen Liikolan paikallistien parantamiseen Sysmässä (31.24.21)

— TAA 388/2000 vp — Timo Ihamäki /kok:
Määrärahan osoittaminen Järvi-Suomen kanavointihankkeisiin (31.30.77)

— TAA 379/2000 vp — Timo Ihamäki /kok:
Määrärahan osoittaminen maantien 477 parantamiseen välillä Latvalampi—Pöytälahti
(31.24.21)

— TAA 389/2000 vp — Timo Ihamäki /kok:
Määrärahan osoittaminen Kymijoen kanavan kokonaisohjelman laatimiseen sekä Kimolan—Kuusaanlammen sulkujen ja linjauksen toteuttamiseen (31.30.77)

— TAA 380/2000 vp — Timo Ihamäki /kok:
Määrärahan osoittaminen maantien 4251 peruskorjaamiseen välillä Koskenmylly—Haminanmäki (31.24.21)

— TAA 390/2000 vp — Timo Ihamäki /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen Kymijoen
kanavaselvityksen jatkamiseen (31.30.77)

20
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VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

— TAA 391/2000 vp — Timo Ihamäki /kok:
Määrärahan osoittaminen Savonradan suunnitteluun
välillä
Heinola—Mikkeli
(31.40.77)

— TAA 400/2000 vp — Tytti IsohookanaAsunmaa /kesk ym.: Määrärahan osoittaminen
rakennusperinnön
hoitamiseen
(35.20.64)

— TAA 392/2000 vp — Mikko Immonen /vas:
Määrärahan osoittaminen rajavartiolaitoksen ampumaradan äänivallin rakentamiseen
Kustavissa (26.90.74)

— TAA 401/2000 vp — Tytti IsohookanaAsunmaa /kesk ym.: Määrärahan osoittaminen asuntojen korjausavustusten lisäämiseen (35.30.60)

— TAA 393/2000 vp — Mikko Immonen /vas:
Määrärahan osoittaminen valtatien 8 kunnostamiseen välillä Turku—Mynämäki
(31.24.79)

— TAA 402/2000 vp — Ulla Juurola /sd: Määrärahan osoittaminen ammatilliseen lisäkoulutukseen (29.69.33)

— TAA 394/2000 vp — Mikko Immonen /vas:
Määrärahan osoittaminen työttömien omaehtoisen
aloitteellisuuden
tukemiseen
(34.06.63)
— TAA 395/2000 vp — Tytti IsohookanaAsunmaa /kesk ym.: Määrärahan osoittaminen
yliopistojen
toimintamenoihin
(29.10.21)
— TAA 396/2000 vp — Tytti IsohookanaAsunmaa /kesk ym.: Määrärahan osoittaminen luomutuotannon menekin edistämiseen
(30.13.43)
— TAA 397/2000 vp — Tytti IsohookanaAsunmaa /kesk ym.: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluohjelman laatimiseen
(35.10.67)
— TAA 398/2000 vp — Tytti IsohookanaAsunmaa /kesk ym.: Määrärahan osoittaminen Kiiminkijokisuun jätevesilaitoksen purkuviemärin jatkamiseen (35.10.77)
— TAA 399/2000 vp — Tytti IsohookanaAsunmaa /kesk ym.: Määrärahan osoittaminen
ympäristötöiden
edistämiseen
(35.10.77)

— TAA 403/2000 vp — Ulla Juurola /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Käkisalmen sillan
rakentamiseen Asikkalassa (31.24.21)
— TAA 404/2000 vp — Ulla Juurola /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen maantien 167
suunnitteluun välillä Orimattila—Myrskylä
(31.24.21)
— TAA 405/2000 vp — Ulla Juurola /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen valtatien 4 kehittämiseen välillä Lusi—Hartola (31.24.79)
— TAA 406/2000 vp — Jouko Jääskeläinen
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen tullin
huumekoirakoulutukseen (28.40.21)
— TAA 407/2000 vp — Jouko Jääskeläinen
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen esikoulukuljetuksiin (29.40.30)
— TAA 408/2000 vp — Jouko Jääskeläinen
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen huumetyön tukemiseen (29.99.50)
— TAA 409/2000 vp — Jouko Jääskeläinen
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen luonnontuotteiden
menekinedistämiseen
(30.13.43)
— TAA 410/2000 vp — Jouko Jääskeläinen
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen tieosuu21
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den Lentoasemantie—Tikkurila rakentamiseen (31.24.79)

Johdanto

työkyvyttömyysasteen
(33.22.50)

sotainvalideille

— TAA 411/2000 vp — Jouko Jääskeläinen
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen vapaaehtoisjärjestöjen avioliitto- ja perhetyölle
(33.92.50)

— TAA 421/2000 vp — Seppo Kanerva /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen sotainvalidien hautausavustuksen budjettiperusteiseen laajentamiseen (33.22.50)

— TAA 412/2000 vp — Reijo Kallio /sd: Määrärahan osoittaminen huumerikollisuuden
torjuntaan (26.75.21)

— TAA 422/2000 vp — Seppo Kanerva /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen sotainvalidien kuntoutukseen (33.22.50)

— TAA 413/2000 vp — Reijo Kallio /sd: Määrärahan
osoittaminen
liikuntatoimeen
(29.98.50)

— TAA 423/2000 vp — Matti Kangas /vas:
Määrärahan osoittaminen Laukaan varavankilan suljetun osaston rakentamiseen (28.60)

— TAA 414/2000 vp — Reijo Kallio /sd: Määrärahan osoittaminen Lappi—Hinnerjokitien parantamiseen (31.24.21)

— TAA 424/2000 vp — Matti Kangas /vas:
Määrärahan osoittaminen Saarijärven Kolkanlahden Ekologisen puurakentamisen
osaamiskeskuksen
saneeraamiseen
(29.40.34)

— TAA 415/2000 vp — Reijo Kallio /sd: Määrärahan osoittaminen Satakunnan työttömyyden lieventämiseen (34.06.63)
— TAA 416/2000 vp — Bjarne Kallis /skl:
Määrärahan osoittaminen pelastushelikoptereiden hankkimiseen (26.80.22)

— TAA 425/2000 vp — Matti Kangas /vas:
Määrärahan osoittaminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietoteollisuusinstituutin
toimitilojen rakentamiseen (29.40.34)

— TAA 417/2000 vp — Bjarne Kallis /skl:
Määrärahan osoittaminen Gertrudsin sillan
vahvistamiseen Luodossa (31.24.21)

— TAA 426/2000 vp — Matti Kangas /vas:
Määrärahan osoittaminen Petäjäveden kirkonkylän peruskoulun peruskorjaukseen
(29.40.34)

— TAA 418/2000 vp — Bjarne Kallis /skl:
Määrärahan osoittaminen Inkeriläisten ja
karjalaisten heimoveteraanien yhdistys
r.y.:lle (33.22.57)

— TAA 427/2000 vp — Matti Kangas /vas:
Määrärahan osoittaminen tieosuuden Havunkylä—Koskenpää perusparantamiseen
Jämsänkoskella (31.24.21)

— TAA 419/2000 vp — Erkki Kanerva /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen sosiaali- ja
terveyspalvelulaitosten perustamis- ja peruskorjauskustannuksiin Pohjois-Karjalassa
(33.32.31)

— TAA 428/2000 vp — Matti Kangas /vas:
Määrärahan osoittaminen tieosuuden Heikkilä—Hiekkapohja perusparantamiseen Jyväskylän maalaiskunnassa (31.24.21)

— TAA 420/2000 vp — Seppo Kanerva /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen kunnallisten
avopalvelujen korvaamiseen 25 prosentin
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Johdanto

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

— TAA 430/2000 vp — Matti Kangas /vas:
Määrärahan osoittaminen tieosuuden Pyyrinlahti—Häkkilä perusparantamiseen Saarijärvellä (31.24.21 )
— TAA 431/2000 vp — Matti Kangas /vas:
Määrärahan osoittaminen tieosuuden Tankolampi—Pylkäismäki perusparantamiseen
Konnevedellä ja Sumiaisissa (31.24.21)
— TAA 432/2000 vp — Matti Kangas /vas:
Määrärahan osoittaminen lasten ja nuorten
psykiatrisiin palveluihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (33.32.30)
— TAA 433/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen vapautuvien vankien jälkihoidon järjestämiseen
(25.50.50)
— TAA 434/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen kuntien
harkinnanvaraisiin
rahoitusavustuksiin
(26.97.34)

— TAA 439/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen metsäkeskusten palkkausmäärärahaan (30.31.42)
— TAA 440/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl: Määrärahan osoittaminen Uuraisten—
Kintauden maantien perusparannukseen
(31.24.21)
— TAA 441/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen valtionapuun yksityisten teiden kunnossapitoon ja
parantamiseen (31.25.50)
— TAA 442/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen työttömyysturvan peruspäivärahan korottamiseen
(33.17.51)
— TAA 443/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen lähetystyötä tekevien eläketurvan parantamiseen
(33.19.60)

— TAA 435/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl: Määrärahan osoittaminen Toivakan
asevarikon kehittämiseen (27.01.74)

— TAA 444/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen ylimääräisen
rintamalisän
korottamiseen
(33.21.52)

— TAA 436/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl: Määrärahan osoittaminen Petäjäveden
kirkonkylän koulukeskuksen peruskorjaukseen (29.40.34)

— TAA 445/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen työttömien yhdistysten aloitteellisuuden tukemiseen (34.06.63)

— TAA 437/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl: Määrärahan osoittaminen Uuraisten
kirkonkylän koulukeskuksen peruskorjaukseen (29.40.34)

— TAA 446/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen työllisyysperusteisiin siirtomenoihin investointeja varten (34.06.64)

— TAA 438/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl: Määrärahan osoittaminen Iso Kirja
-kansanopiston rakennushankkeeseen Keuruulla (29.69.52)

— TAA 447/2000 vp — Toimi Kankaanniemi
/skl ym.: Määrärahan osoittaminen pienten
järvien kunnostamiseen (35.10.77)
— TAA 448/2000 vp — Saara Karhu /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Tampereen läntisen ohikulkutien rakentamiseen (31.24.79)
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— TAA 449/2000 vp — Saara Karhu /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian uudisrakennuksen rakentamiseen (33.32.31)
— TAA 450/2000 vp — Kyösti Karjula /kesk:
Määrärahan osoittaminen siemen- ja ruokaperunan vienninedistämistyöhön (30.74.22)
— TAA 451/2000 vp — Kyösti Karjula /kesk:
Määrärahan osoittaminen uusyrityskeskusten toimintaan (32.30.47)
— TAA 452/2000 vp — Kyösti Karjula /kesk:
Ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan
ehdotetun
määrärahan
vähentäminen
(33.17.50)
— TAA 453/2000 vp — Tanja Karpela /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen lääkäri- ja
pelastushelikopteritoiminnan
tukemiseen
(26.80.22)
— TAA 454/2000 vp — Tanja Karpela /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen esiopetukseen osallistuvien lasten koulumatkojen kustannuksiin (29.40.30)
— TAA 455/2000 vp — Tanja Karpela /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Karjaan läntisen ohikulkutien suunnitteluun (31.24.79)
— TAA 456/2000 vp — Juha Karpio /kok:
Määrärahan osoittaminen Petäjäveden koulukeskuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen (29.40.34)
— TAA 457/2000 vp — Juha Karpio /kok:
Määrärahan osoittaminen Uuraisten—Kintauden—Petäjäveden maantien peruskorjaukseen (31.24.21)
— TAA 458/2000 vp — Juha Karpio /kok:
Määrärahan osoittaminen joukkoliikenteen
matkakeskusverkon
kehittämiseen
(31.60.63)
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— TAA 459/2000 vp — Juha Karpio /kok:
Määrärahan osoittaminen huumausaineiden
vastaiseen työhön (33.53.50)
— TAA 460/2000 vp — Marjukka KarttunenRaiskio /kok ym.: Määrärahan osoittaminen Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen
lääkekehitysyksikön perustamiseen Turkuun (32.20.22)
— TAA 461/2000 vp — Jyrki Katainen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen asuntojen
korjausavustukseen (35.30.60)
— TAA 462/2000 vp — Marja-Leena Kemppainen /skl ym.: Määrärahan osoittaminen
poliisien peruskoulutuksen ja toiminnan turvaamiseen (26.75.21)
— TAA 463/2000 vp — Marja-Leena Kemppainen /skl ym.: Määrärahan osoittaminen
homevaurioista kärsivien peruskoulujen perusparannuksiin (29.40.34)
— TAA 464/2000 vp — Marja-Leena Kemppainen /skl ym.: Määrärahan osoittaminen
kansallisen maatalouden tuen maksamiseen
(30.12.41)
— TAA 465/2000 vp — Marja-Leena Kemppainen /skl ym.: Määrärahan osoittaminen
perustiestön peruskorjaukseen ja kunnostukseen (31.24.21)
— TAA 466/2000 vp — Marja-Leena Kemppainen /skl ym.: Määrärahan osoittaminen
lastensuojelun kustannusten tasausjärjestelmän menoihin (33.32.35)
— TAA 467/2000 vp — Marja-Leena Kemppainen /skl ym.: Määrärahan osoittaminen
terveyskasvatuksen
tehostamiseen
(33.53.50)

Johdanto

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

— TAA 468/2000 vp — Inkeri Kerola /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Oulun tiepiirin tienpidon hankkeisiin (31.24.21)

— TAA 478/2000 vp — Mari Kiviniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen Töysän yläasteen
saneeraukseen (29.40.34)

— TAA 469/2000 vp — Inkeri Kerola /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen meriväylien
korjaus- ja ylläpitomenoihin Pohjois-Suomessa (31.30.77)

— TAA 479/2000 vp — Mari Kiviniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen turkistarhojen valvontalaitteiden hankkimiseen (30.14)

— TAA 470/2000 vp — Inkeri Kerola /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen rintamasotilastunnuksen myöntämiseen (33.21.52)

— TAA 480/2000 vp — Mari Kiviniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen Jurvan ja Kurikan
välisen
maantien
perusparantamiseen
(31.24.21)

— TAA 471/2000 vp — Inkeri Kerola /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen ikääntyvien
kansalaisten
palvelujen
kehittämiseen
(33.92.50)

— TAA 481/2000 vp — Mari Kiviniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen yksityisteiden
kunnossapitoon
Vaasan
tiepiirissä
(31.25.50)

— TAA 472/2000 vp — Niilo Keränen /kesk:
Määrärahan osoittaminen valtatien 20 parannukseen välillä Taivalkoski—Jurmu
(31.24.21)

— TAA 482/2000 vp — Mari Kiviniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen opiskelija-asuntojen rakentamiseen (35.30.60)

— TAA 473/2000 vp — Niilo Keränen /kesk:
Määrärahan osoittaminen kuntien sosiaalija terveydenhuollon käyttökustannuksiin
(33.32.30)
— TAA 474/2000 vp — Niilo Keränen /kesk:
Palkkaperusteiseen työllistämistukeen osoitetun määrärahan vähentäminen (34.06.30)
— TAA 475/2000 vp — Kimmo Kiljunen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen valtion rahoitusosuudeksi Helsingin ja Vantaan Urbanohjelmaan (26.98.62)
— TAA 476/2000 vp — Kimmo Kiljunen /sd:
Määrärahan osoittaminen saamenkielisiin
sosiaali- ja terveyspalveluihin (33.32.30)
— TAA 477/2000 vp — Kimmo Kiljunen /sd:
Määrärahan osoittaminen syrjintävaltuutetun viran perustamiseen (34)

— TAA 483/2000 vp — Paula Kokkonen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen kaupunkipoliittisiin toimenpiteisiin tavoitealueiden ulkopuolella (26.98.43)
— TAA 484/2000 vp — Katri Komi /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Joroisten
musiikkipäivien järjestämiseen (29.90.52)
— TAA 485/2000 vp — Katri Komi /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Luonnonmukaisen viljelyn liitto ry:n toimintaan ja Luomu-verkkosivujen perustamiseen (30.15.40)
— TAA 486/2000 vp — Katri Komi /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen luonnonmukaisen tuotannon tuotekehitykseen ja kuluttajaneuvontaan (30.15.40)
— TAA 487/2000 vp — Katri Komi /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen luonnonmukaisen tuotannon tutkimukseen ja kokonaislaadun parantamiseen (30.21.21)
25

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

Johdanto

— TAA 488/2000 vp — Katri Komi /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen maantien
4712 parantamiseen välillä Kuokkala—Kinnaraho Kerimäellä (31.24.21)

— TAA 498/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen luopumiskorvauksiin lohenkalastuksesta luopuville ammattikalastajille (30.41.62)

— TAA 489/2000 vp — Riitta Korhonen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen asumisen
edistämiseen (35.30.60)

— TAA 499/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen
väylien rakentamiseen Pellon kunnassa
(31.24.21)

— TAA 490/2000 vp — Juha Korkeaoja /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Tampere—
Pori/Rauma-radan tasoristeysten poistamiseen (31.40.77)
— TAA 491/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen lapinkylien ja
Lappalaiskulttuuri- ja perinneyhdistys ry:n
avustamiseen (25.01.51)
— TAA 492/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen esiopetukseen
osallistuvien lasten koulumatkojen kustannuksiin (29.40.30)
— TAA 493/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen Muonion kunnan
yläasteen peruskorjaukseen (29.40.34)
— TAA 494/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen saamen kielen kielipesien rahoitukseen (29.90.50)
— TAA 495/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen porotalouden
eläinkohtaisen
tuen
korottamiseen
(30.12.41)
— TAA 496/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen poroaitojen rakentamiseen ja korjaamiseen (30.41.43)
— TAA 497/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen lohenkalastuksen
valvonnan tehostamiseen (30.01.21)

— TAA 500/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen
väylän
rakentamiseen
Ylimuoniossa
(31.24.21)
— TAA 501/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen
väylän rakentamiseen Pekanpään kylässä
Ylitornion kunnassa (31.24.21)
— TAA 502/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen Vaattojärvi—
Poikkijärvi ja Venejärvi—Venetti paikallisteiden
peruskorjaukseen
Kolarissa
(31.24.21)
— TAA 503/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen valtatien 21 kehittämiseen välillä Palojoensuu—Kilpisjärvi
(31.24.79)
— TAA 504/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen Kolarin rautatieasema-alueen parantamiseen (31.40.77)
— TAA 505/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen Pello—Kolari välillä olevien tasoristeysten muuttamiseksi
vartioiduiksi (31.40.77)
— TAA 506/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen kuljetusten alueelliseen tukemiseen (32.30.44)
— TAA 507/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen Kurtakkojärven ja

26

Johdanto

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

Pasmajärven kunnostamiseen Kolarin kunnassa (35.10.77)

Kouvola—Vainikkala-rataosuuden parantamiseen (31.40.21)

— TAA 508/2000 vp — Ossi Korteniemi /kesk:
Määrärahan osoittaminen Meltosjärvien
kunnostamiseen
Ylitornion
kunnassa
(35.10.77)

— TAA 518/2000 vp — Valto Koski /sd: Määrärahan osoittaminen kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon pieniin
hankkeisiin (33.32.31)

— TAA 509/2000 vp — Valto Koski /sd: Määrärahan osoittaminen puolustuslaitoksen
pienehköjen rakennuskohteiden rahoittamiseen (27.01.74)

— TAA 519/2000 vp — Valto Koski /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Kymenlaakson
saastuneiden maa-alueiden käsittely-yksikön
rakentamiseen
Anjalankoskelle
(35.10.63)

— TAA 510/2000 vp — Valto Koski /sd: Määrärahan osoittaminen ammatilliseen lisäkoulutukseen (29.69.33)
— TAA 511/2000 vp — Valto Koski /sd: Määrärahan osoittaminen kalatalouden edistämisvaroihin (30.41.45)
— TAA 512/2000 vp — Valto Koski /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Jokelan eritasoliittymän rakentamiseen valtatielle 15
(31.24.79)
— TAA 513/2000 vp — Valto Koski /sd: Määrärahan osoittaminen Kausalan ohikulkutien rakentamiseen valtatiellä 12 (31.24.79)
— TAA 514/2000 vp — Valto Koski /sd: Määrärahan osoittaminen tie- ja siltayhteyden
rakentamiseen Kuusankoskella (31.24.79)
— TAA 515/2000 vp — Valto Koski /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen tiehankkeen Huhdasjärvi—Pärnämäki maa-alueiden lunastamiseen (31.24.21)
— TAA 516/2000 vp — Valto Koski /sd: Määrärahan osoittaminen Kimolan ja Voikkaan
sulkujen suunnitteluun sekä Pyhäjärven väylän rakentamiseen (31.30.77)
— TAA 517/2000 vp — Valto Koski /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Kotka/Hamina—

— TAA 520/2000 vp — Jari Koskinen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen Agropolistiedepuiston
kehittämiseen
Jokioisilla
(30.21.74)
— TAA 521/2000 vp — Marjaana Koskinen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen huumekoirien koulutukseen (26.75.21)
— TAA 522/2000 vp — Marjaana Koskinen /sd
ym.: Turkistarhauksen tukemiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen (30.14.49)
— TAA 523/2000 vp — Marjaana Koskinen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Turunmaan
saariston pyörätieverkon kehittämiseen
(31.24.21)
— TAA 524/2000 vp — Marjaana Koskinen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen valtatien 8
perusparannukseen välillä Raisio—Marjamäki (31.24.79)
— TAA 525/2000 vp — Marjaana Koskinen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen toimeentulotuen perusosan korottamiseen ruokavalio- ja
työssäkäyvänlisällä (33.32.30)
— TAA 526/2000 vp — Marjaana Koskinen
/sd: Määrärahan osoittaminen pelastuskoiratoiminnan avustamiseen (33.92.50)
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— TAA 527/2000 vp — Marjaana Koskinen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien
ylläpitokorvaukseen (34.06.50)
— TAA 528/2000 vp — Marjaana Koskinen /sd
ym.: Talousarvioehdotusta koskevan yhteenvedon toimittaminen kansanedustajille
— TAA 529/2000 vp — Irina Krohn /vihr:
Määrärahan osoittaminen valtionosuuden
ulkopuolelle jäävien teattereiden avustamiseen (29.90.52)
— TAA 530/2000 vp — Risto Kuisma /rem:
Tuloverotuksen alentaminen (11.01.01)
— TAA 531/2000 vp — Risto Kuisma /rem:
Polttoaineveron alentaminen (11.08.07)
— TAA 532/2000 vp — Risto Kuisma /rem:
Ajoneuvoverosta luopuminen (11.10.07)

Johdanto

— TAA 538/2000 vp — Mikko Kuoppa /vas:
Määrärahan osoittaminen Valkeakosken uimahallin peruskorjaukseen (29.98.50)
— TAA 539/2000 vp — Mikko Kuoppa /vas:
Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen
väylän rakentamiseen välille Kuru— Koivistonperän tienhaara (31.24.21)
— TAA 540/2000 vp — Mikko Kuoppa /vas:
Määrärahan osoittaminen Lempäälä—Vesilahti-tien perusparantamiseen (31.24.21)
— TAA 541/2000 vp — Mikko Kuoppa /vas:
Määrärahan osoittaminen Valkeakoski—
Kangasala välisen tien uudistamiseen
Valkeakoskella (31.24.21)
— TAA 542/2000 vp — Mikko Kuoppa /vas:
Määrärahan osoittaminen Valkeakoski—
Pälkäne-tien perusparantamiseen (31.24.21)

— TAA 533/2000 vp — Risto Kuisma /rem:
Määrärahan osoittaminen Pornaisten—Nikkilän maantien peruskorjaukseen (31.24.21)

— TAA 543/2000 vp — Mikko Kuoppa /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen Helvetinjärven kansallispuiston luontokeskuksen rakentamiseen (35.20.22)

— TAA 534/2000 vp — Kalervo Kummola
/kok ym.: Määrärahan osoittaminen urheilijoiden tunnustuspalkintoihin sekä eläkejärjestelmän kehittämiseen (29.98.50)

— TAA 544/2000 vp — Pekka Kuosmanen
/kok: Määrärahan osoittaminen Vuohijärvi—Utti raakavesihankkeen suunnitteluun ja
aloitukseen (30.51.77)

— TAA 535/2000 vp — Mikko Kuoppa /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen vaihtoehtoiseen Eurooppa-tiedotukseen (24.99.50)

— TAA 545/2000 vp — Pekka Kuosmanen
/kok: Määrärahan osoittaminen Paimenportin eritasoliittymäjärjestelyihin Kotkassa
(31.24.79)

— TAA 536/2000 vp — Mikko Kuoppa /vas:
Määrärahan osoittaminen Pirkkalan lukion
ja peruskoulun yläasteen korjaamiseen
(29.40.34)
— TAA 537/2000 vp — Mikko Kuoppa /vas:
Määrärahan osoittaminen Viljakkalan kirkonkylän koulun peruskorjaukseen ja laajennukseen (29.40.34)
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— TAA 546/2000 vp — Pekka Kuosmanen
/kok: Määrärahan osoittaminen valtatien 6
läntisiin tiejärjestelyihin Lappeenrannassa
(31.24.79)
— TAA 547/2000 vp — Pekka Kuosmanen
/kok: Määrärahan osoittaminen Haminan satamatien rakentamiseen (31.24.79)

Johdanto
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— TAA 548/2000 vp — Pekka Kuosmanen
/kok: Määrärahan osoittaminen KaakkoisSuomen
tieverkoston
kehittämiseen
(31.24.79)
— TAA 549/2000 vp — Pekka Kuosmanen
/kok: Määrärahan osoittaminen Kuusankosken taajaman kautta kulkevan raskaan liikenteen
ohjaamiseen
päätieverkolle
(31.24.21)
— TAA 550/2000 vp — Pekka Kuosmanen
/kok: Määrärahan osoittaminen valtatien 7
Siltakylän
ohituksen
tiesuunnitteluun
(31.24.21)
— TAA 551/2000 vp — Pekka Kuosmanen
/kok: Määrärahan osoittaminen Kymijoen
kanavoinnin jatkosuunnitteluun (31.30.21)
— TAA 552/2000 vp — Pekka Kuosmanen
/kok: Määrärahan osoittaminen Kimolan—
Kuusaanlammen sulkujen ja linjauksen rakentamiseen (31.30.77)
— TAA 553/2000 vp — Esko Kurvinen /kok:
Määrärahan osoittaminen valtatien 20 kehittämiseen
välillä
Oulu—Korvenkylä
(31.24.79)
— TAA 554/2000 vp — Lauri Kähkönen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Niirala—
Säkänie mi ja Joensuu—Uimaharju—Lieksa—Nurmes rataosuuksien sähköistämiseen (31.40.77)
— TAA 555/2000 vp — Kari Kärkkäinen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen köyhimpien
kehitysmaiden velkojen anteeksiantamiseen
(24.30.66)
— TAA 556/2000 vp — Kari Kärkkäinen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen kuntien yleisiin valtionosuuksiin (26.97.31)

— TAA 557/2000 vp — Kari Kärkkäinen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen minimieläkkeiden korottamiseen (33.19.60)
— TAA 558/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahaan (26.98.43)
— TAA 559/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Juankosken kaupungin yläasteen uudisrakentamiseen (29.40.34)
— TAA 560/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Karttulan
kunnan Pihkainmäen koulun ala-asteen peruskorjaus- ja laajennustöiden aloittamiseen
(29.40.34)
— TAA 561/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen koulutilojen peruskorjaus-, muutos- ja laajennustöiden aloittamiseen Ylä-Savossa (29.40.34)
— TAA 562/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Sonkajärven kunnan Rutakon koulun peruskorjaukseen (29.40.34)
— TAA 563/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Siilinjärven
rajalta Maaningan keskustan ohi Pielaveden
puoleiseen liittymään saakka (31.24.21)
— TAA 564/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen maantien
531 perusparantamisen aloittamiseen välillä
Lempyy—Mäkärämäki (31.24.21)
— TAA 565/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen paikallistien 16218 perusparannukseen ja päällystämiseen
välillä
Peltosalmi—Ohenmäki
(31.24.21)
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— TAA 566/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen paikallistien 16495 päällystämisen aloittamiseen välillä
Kortteinen—Mäntyjärvi—Losomäki
(31.24.21)
— TAA 567/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Palonurmi—Kangaslahti-maantien perusparantamiseen ja päällystämiseen (31.24.21)
— TAA 568/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Pielavedeltä Pyhäsalmeen vievän seututien perusparantamiseen välillä Saarela—Pyhäsalmi
(31.24.21)
— TAA 569/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Iisalmi—
Kontiomäki—Oulu-rataosuuden sähköistämiseen (31.40.77)
— TAA 570/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Savon radan perusparannuksen nopeuttamiseen välillä Kouvola—Iisalmi (31.40.21)
— TAA 571/2000 vp — Seppo Kääriäinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Ylä-Savon
vesistöjen kunnostusohjelman mukaisten
toimenpiteiden toteuttamiseen (35.10.77)
— TAA 572/2000 vp — Jaakko Laakso /vas:
Määrärahan osoittaminen Vantaan koulujen
homeongelmien ratkaisuun (29.40.34)
— TAA 573/2000 vp — Jaakko Laakso /vas:
Määrärahan osoittaminen Tiedekeskus Heurekan avustamiseen (29.88.54)
— TAA 574/2000 vp — Jaakko Laakso /vas:
Määrärahan osoittaminen työttömien yhdistysten aloitteellisuuden tukemiseen Uudellamaalla (34.06.63)
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Johdanto

— TAA 575/2000 vp — Jaakko Laakso /vas:
Määrärahan osoittaminen Uudenmaan järvien kunnostamiseen (35.10.77)
— TAA 576/2000 vp — Jaakko Laakso /vas:
Määrärahan osoittaminen korjausavustuksiin taloudellisissa vaikeuksissa oleville
vantaalaisille vuokrataloille (35.30.60)
— TAA 577/2000 vp — Esa Lahtela /sd ym.:
Eduskunnan lisätilojen suunnitteluun ja rakentamiseen esitetyn siirtomäärärahan poistaminen (22.02.74)
— TAA 578/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Ilomantsin Keskuskoulun peruskorjaukseen (29.40.34)
— TAA 579/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Outokummun kaupungin
Kummunkoulun
peruskorjaukseen
(29.40.34)
— TAA 580/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Poikolan koulukeskuksen peruskorjauksen aloittamiseen Juuassa (29.40.34)
— TAA 581/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Polvijärven koulukeskuksen
peruskorjauksen
aloittamiseen
(29.40.34)
— TAA 582/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Pyhäselän kunnassa sijaitsevan Suhmuran ala-asteen saneeraukseen ja laajennukseen (29.40.34)
— TAA 583/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Tohmajärven koulukeskuksen peruskorjaukseen (29.40.34)
— TAA 584/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen tekojääradan kattamiseen Outokummussa (29.98.50)

Johdanto
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— TAA 585/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen kalatalouden edistämiseen (30.41.45)

— TAA 595/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Itkonsalon yksityistien rakentamiseen (31.25.50)

— TAA 586/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Kiteen—Kesälahden
vesihuoltohankkeen loppuun saattamiseen
(30.51.77)

— TAA 596/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen yksityisteiden valtionavustukseen (31.25.50)

— TAA 587/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Kitee—Koivikko
(31.24.21)
— TAA 588/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille valtatie 17—Outokumpu (31.24.21)
— TAA 589/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Kinahmo—Ruvaslahti-tien peruskorjaukseen (31.24.21)
— TAA 590/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Kunnasniemen paikallistien peruskorjaukseen (31.24.21)
— TAA 591/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Maljasalmen paikallistien
peruskorjaukseen
Outokummussa
(31.24.21)
— TAA 592/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Ohvanan ja Lotokan—
Kostamon paikallisteiden peruskorjauksen
aloittamiseen (31.24.21)
— TAA 593/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen tieyhteyden Onkamo—Niirala—valtakunnan raja parannukseen (31.24.21)
— TAA 594/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Valtimo—Pajukoski—Lotma paikallistien peruskorjaukseen
(31.24.21)

— TAA 597/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen kalasatamien rakentamiseen (31.32)
— TAA 598/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen rataosuuden Niirala—
Joensuu—Kontiomäki
peruskorjaukseen
(31.40.21)
— TAA 599/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen alueelliseen kuljetustukeen (32.30.44)
— TAA 600/2000 vp — Esa Lahtela /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen eläkeläisten sairausvakuutusmaksun
alentamiseen
(33.18.60)
— TAA 601/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen kansaneläkkeen pohjaosan kaksoisleikkauksen oikaisemiseen
(33.19.60)
— TAA 602/2000 vp — Esa Lahtela /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Pohjois-Karjalan
TE-keskuksen työvoimaosastolle palkkaperusteisiin työllistämistukiin (34.06.63)
— TAA 603/2000 vp — Esa Lahtela /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Pohjois-Karjalan
TE-keskuksen työvoimaosaston käyttöön
(34.06.64)
— TAA 604/2000 vp — Esa Lahtela /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen työttömien liikkumisen
edistämiseen
Valtionrautateillä
(34.06.65)
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— TAA 605/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Palovaara—Luhtapohja-maantien peruskorjauksen loppuunsaattamiseen (34.06.77)

— TAA 614/2000 vp — Seppo Lahtela /kesk:
Määrärahan osoittaminen valtatien 26 perusparantamiseen välillä Taavetti—Summa
(31.24.79)

— TAA 606/2000 vp — Esa Lahtela /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Pohjois-Karjalan
TE-keskuksen työvoimaosaston käyttöön
työllisyyttä edistävien investointien rahoittamiseen (34.06.77)

— TAA 615/2000 vp — Seppo Lahtela /kesk:
Määrärahan osoittaminen yksityisteiden valtionapuihin (31.25.50)

— TAA 607/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle saastuneiden maa-alueiden kunnostamiseen (35.10.77)
— TAA 608/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Liperin kirkonkylän—
Ylämyllyn siirtoviemärihankkeen toteuttamiseen (35.10.77)
— TAA 609/2000 vp — Esa Lahtela /sd: Määrärahan osoittaminen Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen
biosfäärialuetoiminnan
perusrahoitukseen (35.99.22)
— TAA 610/2000 vp — Seppo Lahtela /kesk:
Määrärahan osoittaminen kansankulttuurin
tukemiseen Kymenlaaksossa (29.90.52)
— TAA 611/2000 vp — Seppo Lahtela /kesk:
Määrärahan osoittaminen Kuivasensaarentien 14777 perusparantamiseen Taipalsaarella (31.24.21)
— TAA 612/2000 vp — Seppo Lahtela /kesk:
Määrärahan osoittaminen Muurikkalan paikallistien 14745 perusparantamiseen välillä
Muurikkala—Hurttala—Saivikkala
(31.24.21)
— TAA 613/2000 vp — Seppo Lahtela /kesk:
Määrärahan osoittaminen paikallistien
14736 perusparantamiseen välillä Pitkäkoski—Saivikkala Miehikkälässä (31.24.21)
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— TAA 616/2000 vp — Seppo Lahtela /kesk:
Määrärahan osoittaminen Kimolan uittokanavan muuttamiseen sulkukanavaksi ja
Voikkaan sulkukanavan rakentamiseen
(31.30.77)
— TAA 617/2000 vp — Seppo Lahtela /kesk:
Määrärahan osoittaminen rintama-avustukseen eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille
rintamasotilaille (33.22.57)
— TAA 618/2000 vp — Seppo Lahtela /kesk:
Määrärahan osoittaminen vanhojen asuntojen korjausavustuksiin (35.30.60)
— TAA 619/2000 vp — Annika Lapintie /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen Turun uuden
vankilan suunnitteluun (28.60)
— TAA 620/2000 vp — Annika Lapintie /vas:
Määrärahan osoittaminen Aurajoen valumaalueen kuntien yhteisen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen Turkuun (35.10.63)
— TAA 621/2000 vp — Markku Laukkanen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen karjalaisen kulttuuri- ja tiedotuskeskuksen perustamiseen Viipuriin (24.50.66)
— TAA 622/2000 vp — Markku Laukkanen
/kesk: Määrärahan osoittaminen puutuotealan osaamiskeskuksen perustamiseen Kymenlaakson
ammattikorkeakouluun
(29.20.25)

Johdanto

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

— TAA 623/2000 vp — Markku Laukkanen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen kouluinvestointeihin Valkealassa (29.40.34)

— TAA 633/2000 vp — Paula Lehtomäki /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Paltamon—
Uvan paikallistien korjaukseen (31.24.21)

— TAA 624/2000 vp — Markku Laukkanen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen maantien 369 parantamiseen välillä Jaala—Tuohikotti (31.24.21)

— TAA 634/2000 vp — Jari Leppä /kesk: Määrärahan osoittaminen huumeiden vastaisen
työn tukemiseen (26.75.21)

— TAA 625/2000 vp — Markku Laukkanen
/kesk: Määrärahan osoittaminen logistiikkakeskuksen ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen Kouvolassa (32.30.45)
— TAA 626/2000 vp — Markku Laukkanen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen kaukolämpöputken rakentamiseen Kouvolasta
Kuusankoskelle (32.60.40)
— TAA 627/2000 vp — Markku Laukkanen
/kesk: Määrärahan osoittaminen rajavesien
kunnostamiseen
Kaakkois-Suomessa
(35.10.77)
— TAA 628/2000 vp — Paula Lehtomäki /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen rajavartiolaitoksen toimintaan (26.90.21)
— TAA 629/2000 vp — Paula Lehtomäki /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Pelson keskusvankilan hallinto- ja toimistorakennuksen suunnittelu- ja rakennustyöhön (28.60)
— TAA 630/2000 vp — Paula Lehtomäki /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen nuorten työpajatoimintaan (29.99.51)
— TAA 631/2000 vp — Paula Lehtomäki /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen luonnontuotteiden menekinedistämiseen (30.13.43)
— TAA 632/2000 vp — Paula Lehtomäki /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Lehtovaarantien korjaukseen Kuhmossa (31.24.21)

— TAA 635/2000 vp — Jari Leppä /kesk: Määrärahan osoittaminen oppisopimuskoulutukseen (29.60.31)
— TAA 636/2000 vp — Jari Leppä /kesk: Määrärahan osoittaminen seurantalojen entistämis- ja korjaustöihin (29.90.50)
— TAA 637/2000 vp — Jari Leppä /kesk: Määrärahan osoittaminen alempiasteisen tiestön
perustienpitoon (31.24.21)
— TAA 638/2000 vp — Jari Leppä /kesk: Määrärahan osoittaminen Koirakiven—Pertunmaan paikallistien 15076 parantamiseen
(31.24.21)
— TAA 639/2000 vp — Jari Leppä /kesk: Määrärahan osoittaminen tieosuuden Koirakivi—Karankamäki
jatkorakentamiseen
(31.24.79)
— TAA 640/2000 vp — Jari Leppä /kesk: Määrärahan osoittaminen maantien 419 kehittämiseen Mäntyharjulla (31.24.21)
— TAA 641/2000 vp — Jari Leppä /kesk: Määrärahan osoittaminen maantien 4143 perusparantamiseen Heinolassa (31.24.21)
— TAA 642/2000 vp — Jari Leppä /kesk ym.:
Määrärahan osoittaminen yksityisteiden
kunnossapitoon ja parantamiseen (31.25.50)
— TAA 643/2000 vp — Jari Leppä /kesk: Määrärahan osoittaminen Kymijoki—Mäntyharju-kanavan suunnitteluun (31.30.77)
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— TAA 644/2000 vp — Jari Leppä /kesk: Määrärahan osoittaminen huumeiden vastaisen
työn tukemiseen (33.53.50)
— TAA 645/2000 vp — Jari Leppä /kesk: Määrärahan osoittaminen viljelijöiden lisälomapäivien kustannuksiin (33.57.40)
— TAA 646/2000 vp — Mika Lintilä /kesk:
Määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahaan (26.98.43)
— TAA 647/2000 vp — Eero Lämsä /kesk:
Määrärahan osoittaminen Saikarin tien päällystämiseen Savossa (31.24.21)
— TAA 648/2000 vp — Eero Lämsä /kesk:
Määrärahan osoittaminen Savo-Karjalan tiepiirin perustienpitoon (31.24.21)
— TAA 649/2000 vp — Eero Lämsä /kesk:
Määrärahan osoittaminen Vehkatien risteyksen
eritasoliittymään
Kiuruvedellä
(31.24.21)
— TAA 650/2000 vp — Eero Lämsä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen maatalousyrittäjien lomituspalveluihin (33.57.40)
— TAA 651/2000 vp — Eero Lämsä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen viljelijöiden
tukihenkilöverkoston toimintaan (33.92.50)
— TAA 652/2000 vp — Eero Lämsä /kesk:
Määrärahan osoittaminen Kiurujärven ja
Kiurujoen kunnostamiseen (35.10.77)
— TAA 653/2000 vp — Eero Lämsä /kesk:
Määrärahan osoittaminen Ylä-Savon vesistöjen kunnostukseen (35.10.77)
— TAA 654/2000 vp — Pehr Löv /r
ym.:
Määrärahan osoittaminen Gertrudsin sillan
vahvistamiseen ja korottamiseen Luodossa
(31.24.21)
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— TAA 655/2000 vp — Pehr Löv /r ym.: Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Holmin ja Knifsundin välille (31.24.21)
— TAA 656/2000 vp — Pehr Löv /r ym.: Määrärahan osoittaminen sosiaali- ja terveydenhuollon perustamisinvestointien lisäämiseen (33.32.31)
— TAA 657/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen kuntien
yleisen
valtionosuuden
korottamiseen
(26.97.31)
— TAA 658/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen opintorahan indeksikorotuksiin (29.70.55)
— TAA 659/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen opiskelijoiden kesäkuukausien asumislisään (29.70.55)
— TAA 660/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen saamenkielisten kielipesien toimintaan (29.90.50)
— TAA 661/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen maatalouden sukupolvenvaihdosten edistämiseen
(30.13.47)
— TAA 662/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Kemijoen
kalaportaiden rakentamiseen (30.41.77)
— TAA 663/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimusaseman rakentamiseen Simoon (30.42.74)
— TAA 664/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Tenojoen
rantojen suojaukseen (30.51.77)

Johdanto
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— TAA 665/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Tornionjoen tulvasuojeluun (30.51.77)
— TAA 666/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Akujärvi—
Rajajooseppi-tien rakentamiseen (31.24.21)
— TAA 667/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen maantien
950 perusparannukseen välillä Hautajärvi—
Niemelä (31.24.21)
— TAA 668/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen maantien
970 perusparannukseen välillä Nuvvus—Ailigas (31.24.21)
— TAA 669/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Könölän
paikallistien 19567 perusparannukseen ja
päällystämiseen (31.24.21)
— TAA 670/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen paikallistien 19582 Palovaara—Susivaaran tienhaara perusparannukseen (31.24.21)
— TAA 671/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen paikallistien 19621 tiejärjestelyihin Ylitornion kirkonkylän taajamassa (31.24.21)
— TAA 672/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Simojoen
pohjoispuoleisen maantien 9241 perusparannukseen
välillä
Malini—Alaniemi
(31.24.21)
— TAA 673/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen yksityisteiden
valtionapuun
Lapin
tiepiirissä
(31.25.50)

tionosuuksien indeksitarkistuksen suorittamiseksi täysimääräisenä (33.32.30)
— TAA 675/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (33.92.59)
— TAA 676/2000 vp — Markku Markkula /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen tietoteollisuuden rakennushankkeisiin ammattikorkeakouluissa (29.40.34)
— TAA 677/2000 vp — Rauha-Maria Mertjärvi /vihr ym.: Määrärahan osoittaminen ohitusraiteiden rakentamiseen välille Kerava—
Riihimäki (31.40.77)
— TAA 678/2000 vp — Jukka Mikkola /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Forum Marinum -keskuksen kehittämiseen (29.90.52)
— TAA 679/2000 vp — Kari Myllyniemi /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen kunnallisten
rikoksentorjuntaohjelmien
laadintaan
(25.01.51)
— TAA 680/2000 vp — Kari Myllyniemi /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen rikosuhripäivystyksen
toiminnan
turvaamiseen
(25.01.51)
— TAA 681/2000 vp — Kari Myllyniemi
/kesk: Määrärahan osoittaminen Oulun läänin perustienpitoon (31.24.21)
— TAA 682/2000 vp — Kari Myllyniemi
/kesk: Määrärahan osoittaminen yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen
(31.25.50)
— TAA 683/2000 vp — Kari Myllyniemi
/kesk: Määrärahan osoittaminen Oulun Meripelastajat ry:n toiminnan tukemiseen
(31.32.50)

— TAA 674/2000 vp — Hannes Manninen
/kesk: Määrärahan osoittaminen kuntien val35
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— TAA 684/2000 vp — Kari Myllyniemi
/kesk: Määrärahan osoittaminen perusradanpitoon Oulun läänissä (31.40.21)
— TAA 685/2000 vp — Kari Myllyniemi
/kesk: Määrärahan osoittaminen junaliikenteen turvallisuuden parantamiseen ja
eritasoristeyksien rakentamiseen Oulun läänissä (31.40.77)
— TAA 686/2000 vp — Kari Myllyniemi
/kesk: Määrärahan osoittaminen uuden ydinvoimalan suunnittelun aloittamiseen (32.60)
— TAA 687/2000 vp — Kari Myllyniemi
/kesk: Määrärahan osoittaminen rintamasotilaseläkkeisiin (33.21.52)
— TAA 688/2000 vp — Kari Myllyniemi
/kesk: Määrärahan osoittaminen ylimääräisen rintamalisän korottamiseen (33.21.52)
— TAA 689/2000 vp — Kari Myllyniemi
/kesk: Määrärahan osoittaminen sotaveteraanien
kuntoutuksen
laajentamiseen
(33.22.59)
— TAA 690/2000 vp — Kari Myllyniemi
/kesk: Määrärahan osoittaminen päihtyneiden säilyttämiseen sosiaaliviranomaisten tiloissa (33.32.30)
— TAA 691/2000 vp — Kari Myllyniemi
/kesk: Määrärahan osoittaminen maatalouslomittajien palkkatason korottamiseen
(33.57.40)
— TAA 692/2000 vp — Raimo Mähönen /sd:
Määrärahan osoittaminen Haukivuori—Porsaskoski-tien peruskorjaamiseen (31.24.21)
— TAA 693/2000 vp — Raimo Mähönen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Jäppilän kirkonkylän ja Karkkolan välisen maantien peruskorjaamiseen (31.24.21)
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— TAA 694/2000 vp — Raimo Mähönen /sd:
Määrärahan osoittaminen Pieksämäen tien ja
Virtasalmen tien risteysalueen valaisemiseen Virtasalmella (31.24.21)
— TAA 695/2000 vp — Raimo Mähönen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen rataosuuden
Huutokoski—Savonlinna—Parikkala säilyttämiseen (31.40.77)
— TAA 696/2000 vp — Tero Mölsä /kesk: Ajoneuvoverosta luopuminen (11.10.07)
— TAA 697/2000 vp — Tero Mölsä /kesk:
Määrärahan osoittaminen huumerikosten
torjuntaan (26.75.21)
— TAA 698/2000 vp — Tero Mölsä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen puolustusvoimien Uudenkylän aluevaraston laajentamiseen (27.01.74)
— TAA 699/2000 vp — Tero Mölsä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Lahden verkkoyliopiston kehittämiseen (29.10.22)
— TAA 700/2000 vp — Tero Mölsä /kesk:
Määrärahan osoittaminen esiopetuksen kuljetuksen järjestämiseen (29.40.30)
— TAA 701/2000 vp — Tero Mölsä /kesk:
Määrärahan osoittaminen Porvoonjoen kehittämiseen virkistys- ja kalastusjokena
(30.51.22)
— TAA 702/2000 vp — Tero Mölsä /kesk:
Määrärahan osoittaminen Hämeen tiepiirille paikallisteiden korjaamiseen (31.24.21)
— TAA 703/2000 vp — Tero Mölsä /kesk:
Määrärahan osoittaminen Juornaankylän—
Porvoon maantien perusparantamiseen
(31.24.21)

Johdanto
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— TAA 704/2000 vp — Tero Mölsä /kesk:
Määrärahan osoittaminen Pukkilan—Savijoen tien parantamiseen (31.24.21)
— TAA 705/2000 vp — Tero Mölsä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Nopeat Itäradat -hankkeen osuudelle Kerava—Lahti
(31.40.77)
— TAA 706/2000 vp — Tero Mölsä /kesk:
Määrärahan osoittaminen alueellisten joukkoliikennepalvelujen ostamiseen (31.60.63)
— TAA 707/2000 vp — Tero Mölsä /kesk:
Määrärahan osoittaminen maatalousyrittäjien lomituspalveluihin (33.57.40)
— TAA 708/2000 vp — Petri Neittaanmäki
/kesk: Määrärahan osoittaminen opintotuen
asumislisän maksamiseen ympärivuotisesti
(29.70.55)
— TAA 709/2000 vp — Petri Neittaanmäki
/kesk: Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Äänekoskelle välille Kevätlahdenristeys—Karvalahti
(31.24.21)
— TAA 710/2000 vp — Petri Neittaanmäki
/kesk: Määrärahan osoittaminen Kevätlahdentien päällystämiseen Äänekoskella
(31.24.21)

— TAA 714/2000 vp — Petri Neittaanmäki
/kesk: Määrärahan osoittaminen huumeista
riippuvaisten
hoidon
järjestämiseen
(33.32.30)
— TAA 715/2000 vp — Petri Neittaanmäki
/kesk: Määrärahan osoittaminen huumevalistukseen (33.53.50)
— TAA 716/2000 vp — Petri Neittaanmäki
/kesk: Määrärahan osoittaminen pienten rehevöityneiden vesialueiden kunnostamiseen
(35.10.77)
— TAA 717/2000 vp — Petri Neittaanmäki
/kesk: Määrärahan osoittaminen Pyyrinlahden
kunnostamiseen
Äänekoskella
(31.30.77)
— TAA 718/2000 vp — Petri Neittaanmäki
/kesk: Määrärahan osoittaminen opiskelijaasuntolan
rakentamiseen
Jyväskylään
(35.30.60)
— TAA 719/2000 vp — Olli Nepponen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen maakunnan
liittojen kansalliseen kehittämisrahaan
(26.98.43)
— TAA 720/2000 vp — Olli Nepponen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen puolustusvoimien hankintoihin kotimaiselta puolustusvälineteollisuudelta (27.10.16)

— TAA 711/2000 vp — Petri Neittaanmäki
/kesk: Määrärahan osoittaminen Jyväskylän
ja Haapajärven välisen rataosuuden kunnostamisen aloittamiseksi matkustajaliikenteelle soveltuvaksi (31.40.77)

— TAA 721/2000 vp — Olli Nepponen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen täydennyskoulutuksen hintojen alentamiseen ja BBAkoulutuksen vakinaistamiseen (29.10.21)

— TAA 712/2000 vp — Petri Neittaanmäki
/kesk: Määrärahan osoittaminen tasoristeysten poistamiseen (31.40.77)

— TAA 722/2000 vp — Olli Nepponen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen ammattikorkeakoulujen tukemiseen (29.20.30)

— TAA 713/2000 vp — Petri Neittaanmäki
/kesk: Määrärahan osoittaminen ympäristöteollisuuden kehittämiseen (32.20.40)

— TAA 723/2000 vp — Olli Nepponen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen päätehakkuutähteen haketuksen tukemiseen (30.31.44)
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— TAA 724/2000 vp — Olli Nepponen /kok:
Määrärahan osoittaminen Heinäveden Polvijärven pohjavedenottamon rakentamiseen
(30.51.77)

— TAA 734/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen oppilaitosten perustamishankkeisiin Itä-Suomessa (29.40.34)

— TAA 725/2000 vp — Olli Nepponen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen Hangastenmaa—Parkkila-tien
parantamiseen
(31.24.21)

— TAA 735/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen maaja puutarhatalouden kansallisen tuen korottamiseen (30.12.41)

— TAA 726/2000 vp — Olli Nepponen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen Koskenmyllyn—Koitin maantien perusparantamiseen
(31.24.21)

— TAA 736/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Alakuona—Kinnaraho-maantieosuuden parantamiseen Kerimäellä (31.24.21)

— TAA 727/2000 vp — Olli Nepponen /kok:
Määrärahan osoittaminen Sarvikummun tien
(mt 477) parantamiseen tieosuudella Savonlinna—Koli (31.24.21)

— TAA 737/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Hanhijärvi—Paakkunala-tieosuuden kunnostukseen
Enonkoskella (31.24.21)

— TAA 728/2000 vp — Olli Nepponen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen rintamaveteraanien kuntoutukseen (33.22.59)

— TAA 738/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Juvan ja
Puumalan välillä olevan Järvenpää—Kaskiimaantieosuuden kunnostamiseen (31.24.21)

— TAA 729/2000 vp — Olli Nepponen /kok:
Määrärahan osoittaminen saimaannorpan
suojeluun (35.20.22)
— TAA 730/2000 vp — Håkan Nordman /r
ym.: Määrärahan osoittaminen ruotsinkieliseen
liikenneopettajakoulutukseen
(29.20.30 )
— TAA 731/2000 vp — Håkan Nordman /r:
Määrärahan osoittaminen arvokkaiden rakennusten korjaamiseen Kristiinankaupungissa (29.90.50)
— TAA 732/2000 vp — Håkan Nordman /r
ym.: Määrärahan osoittaminen hyljetutkimukseen (30.42.21)
— TAA 733/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen poliisin
voimavarojen lisäämiseen (26.75.21)
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— TAA 739/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Kauvonniemi—Kirjavala-maantien
perusparannukseen (31.24.21)
— TAA 740/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Kolkonpää—Sulkava-maantieosuuden parantamiseen (31.24.21)
— TAA 741/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Kumpurannan paikallistien kunnostukseen Kerimäellä
(31.24.21)
— TAA 742/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Rönkönvaaran paikallistien kunnostukseen Savonrannalla (31.24.21)

Johdanto
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— TAA 743/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Savonlinna—Koli-matkailutiehen kuuluvan Sarvikummun tien parantamiseen (31.24.21)

— TAA 753/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutin perusrahoitukseen (35.40.21)

— TAA 744/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Särkilahti—Lohikoski-maantieosuuden parantamiseen (31.24.21)

— TAA 754/2000 vp — Tuija Nurmi /kok:
Määrärahan osoittaminen Rajavartiolaitoksen toimintamäärärahoihin (26.90.21)

— TAA 745/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Vaaran paikallistien parantamiseen Punkaharjulla
(31.24.21)
— TAA 746/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Vehmaskyläntien loppuosan peruskorjaukseen Mikkelin maalaiskunnassa (31.24.21)
— TAA 747/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen Kyrönsalmen siltojen rakentamiseen (31.24.79)
— TAA 748/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen yksityisteiden valtionapujen lisäämiseen (31.25.50)
— TAA 749/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen yritystoiminnan vahvistamiseen Etelä-Savossa
(32.30.62)
— TAA 750/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen geriatriseen kuntoutukseen (33.18.60)
— TAA 751/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen yritysmallin säilyttämiseen kotitaloustyön tukijärjestelmässä (34.06)
— TAA 752/2000 vp — Pekka Nousiainen
/kesk: Määrärahan osoittaminen Kerimäen
Hytermän luonnonsuojelualueen ylläpitoon
(35.20.22)

— TAA 755/2000 vp — Tuija Nurmi /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen Hämeen
Rykmentin koulutushalliprojektin toisen rakentamisvaiheen toteuttamiseen (27.01.74)
— TAA 756/2000 vp — Tuija Nurmi /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen kasarmi 23:n
peruskorjaukseen Hennalassa (27.01.74)
— TAA 757/2000 vp — Tuija Nurmi /kok:
Määrärahan osoittaminen panssariprikaatin
keskittämiseen Parolannummelle (27.01.74)
— TAA 758/2000 vp — Tuija Nurmi /kok:
Määrärahan osoittaminen Kukkasen koulun
saneeraukseen Nastolassa (29.40.34)
— TAA 759/2000 vp — Tuija Nurmi /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen Hälvälän ampumaradan
kehittämiseen
Hollolassa
(29.98.50)
— TAA 760/2000 vp — Tuija Nurmi /kok:
Määrärahan osoittaminen Koskenmylly—
Haminanmäki-maantien 4251 parantamiseen (31.24.21)
— TAA 761/2000 vp — Tuija Nurmi /kok:
Määrärahan osoittaminen maantien 3134 parantamiseen välillä Hujansalo—Pärnämäki
(31.24.21)
— TAA 762/2000 vp — Tuija Nurmi /kok:
Määrärahan osoittaminen maantien 4142 parantamiseen välillä Evätmäki—Korkee
(31.24.21)
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— TAA 763/2000 vp — Tuija Nurmi /kok:
Määrärahan osoittaminen maantien 4251 parantamiseen välillä Koskenmylly—Koitti
(31.24.21)

— TAA 773/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen Kinnulan kunnan
yläasteen ja lukiorakennuksen peruskorjaukseen (29.40.34)

— TAA 764/2000 vp — Tuija Nurmi /kok:
Määrärahan osoittaminen valtatien 4 parantamiseen välillä Lahti—Heinola (31.24.79)

— TAA 774/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen Petäjäveden kunnan koulukeskuksen peruskorjaukseen ja
laajennukseen (29.40.34)

— TAA 765/2000 vp — Tuija Nurmi /kok:
Määrärahan osoittaminen Keravan—Lahden oikoradan yleissuunnitelman tarkistamiseen (31.40.77)
— TAA 766/2000 vp — Tuija Nurmi /kok:
Määrärahan osoittaminen Naisyrittäjyyskeskuksen toimintaan (32.30.47)

— TAA 775/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen Iso Kirja -kansanopiston monitoimisalin rakentamiseen Keuruulla (29.69.52)
— TAA 776/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen metsien sertifioinnista aiheutuviin kustannuksiin (30.31.42)

— TAA 767/2000 vp — Tuija Nurmi /kok:
Määrärahan osoittaminen sotainvalidien
puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutukseen (33.22.56)

— TAA 777/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueiden vesihuollon rakentamiseen (30.51.31)

— TAA 768/2000 vp — Tuija Nurmi /kok:
Määrärahan osoittaminen Kaarisilta ry:n
vammaisten nuorten taide- ja työtoiminnan
tukemiseen (33.92.50)

— TAA 778/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen
väylien rakentamiseen valtatien 23 yhteyteen Keuruulla (31.24.21)

— TAA 769/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen erikoispoliisikoirakoulutukseen (26.75.21)

— TAA 779/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen Kivijärven ja Perhon välisen tien kunnostamiseen (31.24.21)

— TAA 770/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen kansalaisten peruspalvelujen turvaamiseen pienissä ja keskisuurissa kunnissa (26.97.31)

— TAA 780/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen Lehtomäen paikallistien
16853
perusparantamiseen
(31.24.21)

— TAA 771/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Haapamäen
vankilan suunnitteluun ja rakennustöiden
aloittamiseen (28.60)

— TAA 781/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen maanteiden perusparantamiseen ja päällystämiseen KeskiSuomen tiepiirissä (31.24.21)

— TAA 772/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen Keuruun kaupungin koulukeskuksen peruskorjauksen toisen
vaiheen rahoitukseen (29.40.34)

— TAA 782/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen Saarijärven ja Viitasaaren tieyhteyden parantamiseen välillä
Riihipelto—Kumpu (31.24.21)
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VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

— TAA 783/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen Suomenselkätien
kunnostamiseen Keski-Suomessa (31.24.21)
— TAA 784/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen valtatien 18 rakennustöiden jatkamiseen välillä Multia—
Ähtäri (31.24.79)
— TAA 785/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen valtionapuun yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (31.25.50)
— TAA 786/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen rautatien Haapamäki—Pori käyttöönoton perusselvityksen
tekemiseen (31.40.21)
— TAA 787/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen rautatien Jyväskylä—Haapajärvi
perusparantamiseen
(31.40.21)
— TAA 788/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen Suomen Höyryveturit -nimisen säätiön museorakennusten
saneeraukseen (31.99.40)
— TAA 789/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Energia-avustusten jakoperusteiden muuttaminen (32.60.40)
— TAA 790/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen eläkkeen maksamiseen sodan ajan lottapalveluksessa olleille lotille (33.21.52)
— TAA 791/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen rintamasotilastunnusten myöntämiseen (33.21.52)
— TAA 792/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen laitos- ja kotihoidossa olevien lasten, vanhusten ja vammais-

ten hoito(33.32.30)

ja

hoivatyön

tukemiseen

— TAA 793/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen lääkärien yöpäivystyksen ja terveyskeskusten palvelutason
turvaamiseen (33.32.30)
— TAA 794/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen raittiin ja päihteettömän elämäntavan edistämiseen (33.53.50)
— TAA 795/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen alkoholiongelmasta kärsivien hoitoon (33.92.50)
— TAA 796/2000 vp — Lauri Oinonen /kesk:
Määrärahan osoittaminen Suolahden laitosja palveluasumisyksikköhankkeen toteuttamiseen (33.92.50)
— TAA 797/2000 vp — Kirsi Ojansuu /vihr
ym.: Määrärahan osoittaminen ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan (29.20.30)
— TAA 798/2000 vp — Kalevi Olin /sd: Määrärahan osoittaminen liikuntakasvatuksen
tutkimus- ja kehittämiskeskukselle Jyväskylässä (29.98.50)
— TAA 799/2000 vp — Kalevi Olin /sd: Määrärahan osoittaminen meluesteiden rakentamiseen Survontien ja Keuruuntien risteyksiin Jyväskylässä (31.24.21)
— TAA 800/2000 vp — Kalevi Olin /sd: Määrärahan osoittaminen valtatien 9 parantamiseen Survontien risteyksen ja Pumperin välillä (31.24.21)
— TAA 801/2000 vp — Kalevi Olin /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen työllisyysperusteiseen rahoitukseen valtionhallinnon palkkamenoihin (34.06.02)
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— TAA 802/2000 vp — Kalevi Olin /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen työllisyysperusteiseen rahoitukseen kunnille (34.06.30)

— TAA 811/2000 vp — Mauri Pekkarinen
/kesk ym.: Teknologia- ja kehittämismäärärahojen suuntaaminen (32.20.40)

— TAA 803/2000 vp — Kalevi Olin /sd ym.:
Määrärahan
osoittaminen
kunnille
investointien työllisyysperusteiseen rahoitukseen (34.06.64)

— TAA 812/2000 vp — Mauri Pekkarinen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen kansaneläkkeiden tasokorotukseen (33.19.60)

— TAA 804/2000 vp — Kalevi Olin /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen investointien työllisyysperusteiseen rahoitukseen (34.06.77)
— TAA 805/2000 vp — Heli Paasio /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen taajamajunaliikenteen käynnistämiseen Turun ja Salon välillä (31.40.77)
— TAA 806/2000 vp — Mauri Pekkarinen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin
(26.97.34)
— TAA 807/2000 vp — Mauri Pekkarinen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen koulurakentamiseen ja koulurakentamisen valtuuksien korottaminen (29.40.34)
— TAA 808/2000 vp — Mauri Pekkarinen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen ammatilliseen lisäkoulutukseen ja rahoitusjärjestelmän ja hankintamäärärahan säilyttäminen (29.69.33)
— TAA 809/2000 vp — Mauri Pekkarinen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen maaja puutarhatalouden kansalliseen tukeen
(30.12.41)
— TAA 810/2000 vp — Mauri Pekkarinen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen
(31.25.50)
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— TAA 813/2000 vp — Mauri Pekkarinen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen kotihoidon tukeen (33.32.30)
— TAA 814/2000 vp — Margareta Pietikäinen
/r: Määrärahan osoittaminen opettajakoulutukseen (29.10.21)
— TAA 815/2000 vp — Margareta Pietikäinen /r ym.: Erityistarpeita omaavien lasten
palvelujen turvaaminen (29.40.21)
— TAA 816/2000 vp — Margareta Pietikäinen /r: Määrärahan osoittaminen opettajien
täydennyskoulutukseen (29.69.22)
— TAA 817/2000 vp — Margareta Pietikäinen
/r ym.: Määrärahan osoittaminen ammatillisen lisäkoulutuksen nykyisen rahoitusjärjestelmän säilyttämiseen (29.69.33)
— TAA 818/2000 vp — Margareta Pietikäinen
/r: Määrärahan osoittaminen lapsiasiainvaltuutetun viran perustamiseen (33.01.21)
— TAA 819/2000 vp — Margareta Pietikäinen
/r ym.: Kansaneläkkeen korotuksen aikaistaminen (33.19.60)
— TAA 820/2000 vp — Margareta Pietikäinen
/r ym.: Määrärahan osoittaminen perustienpidon rahoitukseen Uudenmaan tiepiirin
alueella (31.24.21)
— TAA 821/2000 vp — Sirpa Pietikäinen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen YK-pohjaisten kansalaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen (24.99.50)

Johdanto

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

— TAA 822/2000 vp — Sirpa Pietikäinen /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen seudullisten
virkistysalueiden
maanhankintaan
(35.20.37)
— TAA 823/2000 vp — Riitta Prusti /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen neljännen raiteen
rakentamiseen välille Tikkurila—Kerava
(31.40.77)
— TAA 824/2000 vp — Osmo Puhakka /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Pioneerimuseon pelastamiseen (27.01.74)
— TAA 825/2000 vp — Osmo Puhakka /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Kuopion yliopistolle (29.10.21)
— TAA 826/2000 vp — Osmo Puhakka /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Kouvolan
kaukolämmön siirtoputken rakentamiseen
(32.60.40)
— TAA 827/2000 vp — Osmo Puhakka /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Uskontojen
uhrien tuki ry:n toimintaan (33.92.50)
— TAA 828/2000 vp — Veijo Puhjo /vas: Kehitysyhteistyön osuus bruttokansantuotteesta (24.30)
— TAA 829/2000 vp — Veijo Puhjo /vas: Määrärahan osoittaminen koulujen homevaurioiden korjaamiseen (29.40.34)
— TAA 830/2000 vp — Veijo Puhjo /vas: Määrärahan osoittaminen elintarvikevalvonnan
lisäämiseen (30.72.21)
— TAA 831/2000 vp — Veijo Puhjo /vas: Määrärahan osoittaminen tieosuuden Humppila—Huittinen hirviaitojen rakentamiseen
(31.24.21)

— TAA 832/2000 vp — Veijo Puhjo /vas: Määrärahan osoittaminen perusradanpitoon
(31.40.21)
— TAA 833/2000 vp — Veijo Puhjo /vas: Määrärahan osoittaminen Pori—Haapamäki-radan kunnostamiseen (31.40.21)
— TAA 834/2000 vp — Veijo Puhjo /vas: Määrärahan osoittaminen Pori—Porin satamaradan sähköistämiseen (31.40.77)
— TAA 835/2000 vp — Veijo Puhjo /vas: Määrärahan osoittaminen joukkoliikenteen tukeen (31.60.63)
— TAA 836/2000 vp — Veijo Puhjo /vas: Määrärahan osoittaminen työsuojelun toimintamenoihin (33.13.21)
— TAA 837/2000 vp — Veijo Puhjo /vas: Määrärahan osoittaminen palkkaperusteiseen
työllistämistukeen kunnille ja kuntayhtymille (34.06.30)
— TAA 838/2000 vp — Virpa Puisto /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Turun vanhan
suurtorin kunnostamiseksi kansalliseksi
kulttuuriperintökohteeksi (29.90.50)
— TAA 839/2000 vp — Virpa Puisto /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Turun seudun vesihuollon järjestämiseen (30.51.77)
— TAA 840/2000 vp — Virpa Puisto /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen lasten ja nuorten
psykiatrisiin palveluihin (33.32.37)
— TAA 841/2000 vp — Virpa Puisto /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Raha-automaattiyhdistykselle järjestöille, yhteisöille ja säätiöille jaettavan taloudellisen tuen lisäämiseen (33.92.50)
— TAA 842/2000 vp — Erkki Pulliainen /vihr
ym.: Määrärahan osoittaminen alkuperäis43
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ten kotieläinrotujen kasvatuksen tukemiseen (30.12.41)
— TAA 843/2000 vp — Erkki Pulliainen /vihr:
Määrärahan osoittaminen Iisalmen—Oulun
ja Vartiuksen—Kontiomäen rataosuuksien
sähköistämiseen (31.40.77)
— TAA 844/2000 vp — Erkki Pulliainen /vihr
ym.: Määrärahan osoittaminen alueelliseen
kuljetustukeen (32.30.44)
— TAA 845/2000 vp — Susanna Rahkonen
/sd: Määrärahan osoittaminen lapsiasiainvaltuutetun viran ja toimiston perustamiseen (33.01.21)
— TAA 846/2000 vp — Kari Rajamäki /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen pelastushelikopteritoiminnan rahoituksen turvaamiseen
(26.80.22)
— TAA 847/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen kanavaperinteen
ja kanavamuseoiden toiminnan vahvistamiseen (31.30.21)
— TAA 848/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen kalatalouden edistämiseen (30.41.45)
— TAA 849/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen Konttimäen—Kinahmin haja-asutusalueen runkovesijohdon
rakentamiseen Nilsiällä (30.51.77)
— TAA 850/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen Jäppiläntien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Niittypurontie—Lintulantie (31.24.21)
— TAA 851/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen
väylän rakentamiseen Leppävirran tienristeyksestä Sorsakosken teollisuusalueelle
(31.24.21)
44
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— TAA 852/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen paikallistien Kortteinen—Losomäki loppuosan korjaamiseen
(31.24.21)
— TAA 853/2000 vp — Kari Rajamäki /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen perustienpitoon (31.24.21)
— TAA 854/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen Puurtilantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille
valtatie
23—Kopolanniementie
(31.24.21)
— TAA 855/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen valtatien 5 ja kiertotien tasoliittymän rakentamiseen Varkaudessa (31.24.21)
— TAA 856/2000 vp — Kari Rajamäki /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen tieverkon kehittämiseen (31.24.79)
— TAA 857/2000 vp — Kari Rajamäki /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen valtatien 5 kehittämiseen
välillä
Joroinen—Varkaus
(31.24.79)
— TAA 858/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen Vuonamonsalmen tie- ja siltajärjestelyihin Keiteleellä
(31.24.21)
— TAA 859/2000 vp — Kari Rajamäki /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen yksityisteiden kunnossapitoon (31.25.50)
— TAA 860/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen Savon kanavan
suunnitteluun (31.30.77)
— TAA 861/2000 vp — Kari Rajamäki /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Kerava—
Lahti-oikoradan toteutukseen (31.40.77)

Johdanto
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— TAA 862/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen joukkoliikenteen
palvelujen
ostoon
ja
kehittämiseen
(31.60.63)

— TAA 872/2000 vp — Jussi Ranta /sd: Määrärahan osoittaminen Nuijamaan rajanylityspaikan tien uudelleenrakentamiseen
(31.24.21)

— TAA 863/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Postin alueellisten palvelujen sekä henkilökunnan aseman turvaaminen (31)

— TAA 873/2000 vp — Jussi Ranta /sd: Määrärahan osoittaminen ohituskaistojen rakentamiseksi valtatielle 6 välillä Lappeenranta—Imatra (31.24.21)

— TAA 864/2000 vp — Kari Rajamäki /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen eläkkeensaajilta perittävän ylimääräisen sairausvakuutusmaksun alentamiseen (33.18.60)
— TAA 865/2000 vp — Kari Rajamäki /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen kansaneläkkeen pohjaosan leikkaamisen lopettamiseksi (33.19.60)

— TAA 874/2000 vp — Jussi Ranta /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen saimaannorpan
suojelemiseen (35.20.22)
— TAA 875/2000 vp — Jussi Ranta /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Repoveden kansallispuiston perustamiseen (35.20.87)

— TAA 866/2000 vp — Kari Rajamäki /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen erikoissairaanhoidon kustannuksiin (33.32.30)

— TAA 876/2000 vp — Antti Rantakangas
/kesk: Määrärahan osoittaminen elintarvikeketjun laatujärjestelmän kehittämiseen
(30.13.44)

— TAA 867/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen lähialueyhteistyöhön
(33.92.50)

— TAA 877/2000 vp — Antti Rantakangas
/kesk: Määrärahan osoittaminen maantien
Haapavesi—Pulkkila
kunnostamiseen
(31.24.21)

— TAA 868/2000 vp — Kari Rajamäki /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Sosiaalisen
yrityksen itäsuomalainen malli (SYIS) -projektille (34.06.02)

— TAA 878/2000 vp — Antti Rantakangas
/kesk: Määrärahan osoittaminen tulvaongelmaisten teiden peruskorjaukseen PohjoisPohjanmaalla (31.24.21)

— TAA 869/2000 vp — Kari Rajamäki /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen työllistämistukeen (34.06.02)

— TAA 879/2000 vp — Antti Rantakangas
/kesk: Määrärahan osoittaminen valtatien 20
kehittämiseen
välillä
Oulu—Kiiminki
(31.24.79)

— TAA 870/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen Ala-Nurmesjärvi—Harsukangas-tien parantamiseen työllisyysvaroin (34.06.77)
— TAA 871/2000 vp — Kari Rajamäki /sd:
Määrärahan osoittaminen vesihuolto- ja ympäristöhankkeiden lisäämiseen (35.10.77)

— TAA 880/2000 vp — Antti Rantakangas
/kesk: Määrärahan osoittaminen Ylivieskan
lentokentän ylläpitoon (31.52.41)
— TAA 881/2000 vp — Antti Rantakangas
/kesk: Määrärahan osoittaminen yritysten
investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen Pohjois-Pohjanmaalla (32.30.45)
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— TAA 882/2000 vp — Antti Rantakangas
/kesk: Määrärahan osoittaminen metsähakkeen ja turpeen käytön lisäämiseen
(32.60.40)

— TAA 891/2000 vp — Leena Rauhala /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen koululaisten
terveyden turvaamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen (29.40.30)

— TAA 883/2000 vp — Antti Rantakangas
/kesk: Määrärahan osoittaminen PohjoisPohjanmaan työllisyysmäärärahojen lisäämiseen (34.06.77)

— TAA 892/2000 vp — Leena Rauhala /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen (29.40.30)

— TAA 884/2000 vp — Antti Rantakangas
/kesk: Määrärahan osoittaminen turkistarhojen siirtämiseen pois pohjavesialueilta
(35.10.77)
— TAA 885/2000 vp — Aulis Ranta-Muotio
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen poliisin toimintamenoihin (26.75.21)
— TAA 886/2000 vp — Aulis Ranta-Muotio
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen turkistarhojen hälytyslaitteiden ja aitauksien
hankkimiseen (30.14)
— TAA 887/2000 vp — Aulis Ranta-Muotio
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen Jurvan ja Kurikan välisen maantien 689 peruskorjaukseen (31.24.21)
— TAA 888/2000 vp — Aulis Ranta-Muotio
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen kantatien 44 peruskorjaamiseen välillä Äetsä—
Kauhajoki (31.24.21)
— TAA 889/2000 vp — Leena Rauhala /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen opettajien
koulutukseen (29.10.21)
— TAA 890/2000 vp — Leena Rauhala /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen terveysalan
koulutuksen ja työelämäyhteyksien kehittämiseen (29.10.21)

— TAA 893/2000 vp — Leena Rauhala /skl:
Määrärahan osoittaminen Tampereen Kristillisen koulun tietoteknisten laitteiden hankintaan (29.40.30)
— TAA 894/2000 vp — Leena Rauhala /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen kosteus- ja homeongelmien poistamiseen koulurakennuksista
(29.40.34)
— TAA 895/2000 vp — Leena Rauhala /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen työssäoppimisen ja opiskelijoiden harjoittelun ohjaamiseen
ammatillisessa
koulutuksessa
(29.60.30)
— TAA 896/2000 vp — Leena Rauhala /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen ammatillisen
lisäkoulutuksen
käyttökustannuksiin
(29.69.31)
— TAA 897/2000 vp — Leena Rauhala /skl:
Määrärahan osoittaminen kansanopistojen
käyttökustannuksiin (29.69.50)
— TAA 898/2000 vp — Leena Rauhala /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen tasa-arvotyön tehostamiseen ja työn uudelleen organisointiin sosiaali- ja terveysministeriössä
(33.01.21)
— TAA 899/2000 vp — Leena Rauhala /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen lasten kotihoidon tukeen (33.32.30)
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— TAA 900/2000 vp — Leena Rauhala /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen vanhusten
hoivapalveluihin (33.32.30)

— TAA 910/2000 vp — Juha Rehula /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen pienimpien
äitiyspäivärahojen nostamiseen (33.18.60)

— TAA 901/2000 vp — Leena Rauhala /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen mielenterveystyön strategia- ja osaamiskeskusten perustamiseen (33.32.31)

— TAA 911/2000 vp — Juha Rehula /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen keskussairaaloille huumevieroitushoitoon (33.32.30)

— TAA 902/2000 vp — Leena Rauhala /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen Kaksi Denaria ry:n toiminnan tukemiseen (33.92.50)
— TAA 903/2000 vp — Leena Rauhala /skl
ym.:
Määrärahan
osoittaminen
pitkäaikaistyöttömien kuntouttavaan työtoimintaan (34.06.31)
— TAA 904/2000 vp — Leena Rauhala /skl:
Määrärahan osoittaminen korkotukilainojen
myöntämisvaltuuksien lisäämiseen Pirkanmaalla (35.30.60)
— TAA 905/2000 vp — Pekka Ravi /kok ym.:
Määrärahan osoittaminen Kontiorannan varuskuntasairaalan
peruskorjaukseen
(27.01.74)
— TAA 906/2000 vp — Pekka Ravi /kok ym.:
Määrärahan osoittaminen Siilaisen eritasoliittymän rakentamiseen (31.24.21)
— TAA 907/2000 vp — Pekka Ravi /kok ym.:
Määrärahan osoittaminen Nurmijärven—
Kuhmon
maantien
peruskorjaukseen
(34.06.64)
— TAA 908/2000 vp — Juha Rehula /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Vesivehmaan ja Kalkkisten välisen Kopsuontien perusparantamiseen (31.24.21)
— TAA 909/2000 vp — Juha Rehula /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen hammashuollon korvauksiin (33.18.60)

— TAA 912/2000 vp — Ola Rosendahl /r: Ammattikorkeakoulutuksen määrärahojen uudelleen kohdistaminen (29.20.30)
— TAA 913/2000 vp — Ola Rosendahl /r ym.:
Määrärahan osoittaminen pohjavesiselvityksiin ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien tekemiseen (30.51.22)
— TAA 914/2000 vp — Ola Rosendahl /r ym.:
Määrärahan osoittaminen Loviisan seudun
vedenhankintaprojektin
toteuttamiseen
(30.51.77)
— TAA 915/2000 vp — Ola Rosendahl /r: Paikallisen tieverkon ylläpito (31.24.21)
— TAA 916/2000 vp — Ola Rosendahl /r ym.:
Määrärahan osoittaminen Koskenkylänjoen, Sävträsketin ja Lapinjärven kunnostamiseen (35.10.77)
— TAA 917/2000 vp — Ola Rosendahl /r ym.:
Määrärahan osoittaminen Loviisan historiallisen
alakaupungin
kunnostamiseen
(35.20.64)
— TAA 918/2000 vp — Mirja Ryynänen /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen maakunnan
kehittämisrahaan (26.98.43)
— TAA 919/2000 vp — Mirja Ryynänen /kesk:
Määrärahan osoittaminen opetusmateriaalin
sisältötuotantoon (29.01.22)
— TAA 920/2000 vp — Mirja Ryynänen /kesk:
Määrärahan osoittaminen yleisten kirjasto47
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Johdanto

jen perustamiskustannusten valtionosuuksiin (29.90.34)

kon akkuhuoltolan ja -varaston rakentamiseen (27.01.74)

— TAA 921/2000 vp — Mirja Ryynänen /kesk:
Määrärahan osoittaminen yleisten kirjastojen tietoverkkopalvelujen kehittämiseen
(29.90.52)

— TAA 931/2000 vp — Matti Saarinen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Nummi-Pusulan kunnan Oinolan koulun muutos- ja peruskorjaustyöhön (29.40.34)

— TAA 922/2000 vp — Mirja Ryynänen /kesk:
Määrärahan osoittaminen metsäluonnon
hoidon edistämiseen (30.31.45)

— TAA 932/2000 vp — Matti Saarinen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen valaistuksen
ja hirviaidan rakentamiseen valtatielle 1 välille Veikkola—Lohjanharju (31.24.21)

— TAA 923/2000 vp — Mirja Ryynänen /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen alueelliseen
kuljetustukeen (32.30.44)
— TAA 924/2000 vp — Mirja Ryynänen /kesk:
Määrärahan osoittaminen kotipalvelujen järjestämiseen Itä-Suomen harvaanasutuilla
alueilla (33.32.30)
— TAA 925/2000 vp — Päivi Räsänen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen lapsilisien
maksamiseen 17-vuotiaille (33.15.52)
— TAA 926/2000 vp — Päivi Räsänen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen huume- ja
päihdevieroitushoidon
toteuttamiseen
(33.32.30)

— TAA 933/2000 vp — Matti Saarinen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen valtatien 25
peruskorjaukseen tieosuudella Mustio—
Meltola (31.24.21)
— TAA 934/2000 vp — Mauri Salo /kesk:
Määrärahan osoittaminen avoinna olevien
poliisinvirkojen täyttämiseen Länsi-Suomen
läänissä
Salon
kihlakunnassa
(26.75.21)
— TAA 935/2000 vp — Mauri Salo /kesk ym.:
Määrärahan osoittaminen elintarvikevalvonnan toimintamenoihin (30.72.21)

— TAA 927/2000 vp — Päivi Räsänen /skl:
Määrärahan osoittaminen syrjäytymisen estämiseen (33.32.30)

— TAA 936/2000 vp — Mauri Salo /kesk ym.:
Määrärahan osoittaminen maantien 280
päällysteen uusimiseen välillä Someron kaupungin keskusta—Nummi-Pusulan kunnan
raja (31.24.21)

— TAA 928/2000 vp — Päivi Räsänen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen vanhusten,
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelutason kohentamiseen (33.92.50)

— TAA 937/2000 vp — Mauri Salo /kesk ym.:
Määrärahan osoittaminen Mynämäki—Vehmaa—Vinkkilä-tien
perusparantamiseen
(31.24.21)

— TAA 929/2000 vp — Päivi Räsänen /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen Umpisten
vanhan kaatopaikan maaperän puhdistamiseen Hausjärvellä (35.10.63)

— TAA 938/2000 vp — Mauri Salo /kesk ym.:
Määrärahan osoittaminen Someron ja Nummi-Pusulan Koisjärven välisen tien rakentamiseen ja peruskorjaukseen (31.24.21)

— TAA 930/2000 vp — Tero Rönni /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Lylyn viestivari-

— TAA 939/2000 vp — Mauri Salo /kesk:
Määrärahan osoittaminen Turun tiepiirille
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haja-asutusalueiden alemman tieverkon perusparantamiseen ja ylläpitoon (31.24.21)

— TAA 949/2000 vp — Ismo Seivästö /skl:
Määrärahan osoittaminen huumehoitoon
Varsinais-Suomessa (33.53.50)

— TAA 940/2000 vp — Mauri Salo /kesk ym.:
Määrärahan osoittaminen Varsinais-Suomen ulomman kehätien rakentamiseen
(31.24.21)

— TAA 950/2000 vp — Arto Seppälä /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen nuorten työpajatoimintaan (29.99.51)

— TAA 941/2000 vp — Mauri Salo /kesk:
Määrärahan osoittaminen pk-yritysten puuosaamisen kehittämispalveluihin (32.10.22)

— TAA 951/2000 vp — Arto Seppälä /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen Mikkelin lentokentän ylläpitoon (31.52.41)

— TAA 942/2000 vp — Ismo Seivästö /skl:
Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraiseen
rahoitusavustukseen
(26.97.34)

— TAA 952/2000 vp — Arto Seppälä /sd ym.:
Valtionapu lentopaikkojen rakentamiseen ja
ylläpitoon (31.52.41)

— TAA 943/2000 vp — Ismo Seivästö /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen Lehmänkurkun tieyhteyden rakentamiseen (31.24.79)

— TAA 953/2000 vp — Timo Seppälä /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen maantien 295
Levanto—Hämeenkoski
perusparantamiseen (31.24.21)

— TAA 944/2000 vp — Ismo Seivästö /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen Turku—Helsinki-radan turvallisuuden parantamiseen
(31.40.77)

— TAA 954/2000 vp — Timo Seppälä /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen Holma—
Kalliola tiehankkeen tiesuunnittelun käynnistämiseen valtatiellä 24 (31.24.21)

— TAA 945/2000 vp — Ismo Seivästö /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen kevytkalustokokeiluun Turku—Uusikaupunki-radalla
(31.60.63)

— TAA 955/2000 vp — Anni Sinnemäki /vihr
ym.: Määrärahan osoittaminen vapaaehtoista eläinsuojelutyötä tekevien yhteisöjen tukemiseen (30.04)

— TAA 946/2000 vp — Ismo Seivästö /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen ympäristöystävällisen
puuenergian
kehittämiseen
(32.60.40)

— TAA 956/2000 vp — Anni Sinnemäki /vihr
ym.: Määrärahan osoittaminen luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjen toimintaan
(35.99.65)

— TAA 947/2000 vp — Ismo Seivästö /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen kansaneläkkeen pohjaosan leikkauksesta luopumiseksi
(33.19.60)

— TAA 957/2000 vp — Jouko Skinnari /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Orimattilan
ohitustien suunnitteluun (31.24.21)

— TAA 948/2000 vp — Ismo Seivästö /skl:
Määrärahan osoittaminen sosiaali- ja terveydenhuollon perustamishankkeisiin Varsinais-Suomessa (33.32.31)

— TAA 958/2000 vp — Jouko Skinnari /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Lahti—Vesivehmaan
lentokentän
kehittämiseen
(31.52.41)
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— TAA 959/2000 vp — Sakari Smeds /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun tieto- ja sähkötekniikan osastojen opetus- ja tutkimuslaboratorioiden varustamiseen (29.10.21)
— TAA 960/2000 vp — Sakari Smeds /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun Tulevaisuuden koivutuotetehdas -kehittämishankkeeseen (29.20.21)
— TAA 961/2000 vp — Sakari Smeds /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Teknologia- ja Innovaatiopuiston perustamiseen (29.20.25)
— TAA 962/2000 vp — Sakari Smeds /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen valtatien 6
parantamiseen välillä Taavetti—Lappeenranta—Imatra (31.24.79)
— TAA 963/2000 vp — Sakari Smeds /skl
ym.: Määrärahan osoittaminen lasten kotihoidon tuen kehittämiseen (33.32.30)
— TAA 964/2000 vp — Sakari Smeds /skl:
Määrärahan osoittaminen omaishoidontuen
lisäämiseen (33.32.30)
— TAA 965/2000 vp — Sakari Smeds /skl:
Määrärahan osoittaminen palkkaperusteiseen työllistämistukeen valtionhallinnolle
(34.06.02)

Johdanto

työsuojelupiirien
(33.13.21)

toimintamenoihin

— TAA 969/2000 vp — Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.: Määrärahan osoittaminen
sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (33.32.31)
— TAA 970/2000 vp — Katja Syvärinen /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen varsinaiseen
kehitysyhteistyöhön (24.30.66)
— TAA 971/2000 vp — Säde Tahvanainen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Kolin tieverkon parantamiseen (31.24.21)
— TAA 972/2000 vp — Ilkka Taipale /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen arboretumien ylläpitoon (30.31.50)
— TAA 973/2000 vp — Ilkka Taipale /sd:
Määrärahan osoittaminen työkyvyttömien
eläke-edellytysten selvittelyyn (34.06.25)
— TAA 974/2000 vp — Hannu Takkula /kesk:
Määrärahan osoittaminen koulutilojen peruskorjaus-, muutos- ja laajennustöiden
aloittamiseen Lapissa (29.40.34)
— TAA 975/2000 vp — Hannu Takkula /kesk:
Määrärahan osoittaminen jäähallin rakentamiseen Rovaniemellä (29.98.50)

— TAA 966/2000 vp — Sakari Smeds /skl:
Määrärahan osoittaminen ympäristötöihin
(35.10.77)

— TAA 976/2000 vp — Hannu Takkula /kesk:
Määrärahan osoittaminen taloudellisessa ahdingossa olevien luontaiselinkeinotilallisten toimeentulomahdollisuuksien turvaamiseen (30.14)

— TAA 967/2000 vp — Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.: Määrärahan osoittaminen
vakuutusoikeuden
toimintamenoihin
(25.10.23)

— TAA 977/2000 vp — Hannu Takkula /kesk:
Määrärahan osoittaminen kalateiden rakentamiseen Kemijoen voimalaitosten kunnostustöiden yhteydessä (30.41.77)

— TAA 968/2000 vp — Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.: Määrärahan osoittaminen

— TAA 978/2000 vp — Hannu Takkula /kesk:
Määrärahan osoittaminen Kuloharjun—

50

Johdanto

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

Kynsilän maantien peruskorjaamiseen Posiolla (31.24.21)
— TAA 979/2000 vp — Hannu Takkula /kesk:
Määrärahan osoittaminen Martti—Tulppiotien parantamiseen Savukoskella (31.24.21)
— TAA 980/2000 vp — Hannu Takkula /kesk:
Määrärahan osoittaminen pientiestön ylläpitämiseen ja perusparantamiseen Lapissa
(31.24.21)
— TAA 981/2000 vp — Hannu Takkula /kesk:
Määrärahan osoittaminen neuvostopartisaanien tuhoamissa kylissä eläneiden kuntoutustoimintaan (33.22.56)
— TAA 982/2000 vp — Esko-Juhani Tennilä
/vas: Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen Lapin
kunnille (26.97.34)

— TAA 988/2000 vp — Esko-Juhani Tennilä
/vas: Määrärahan osoittaminen palkkaperusteiseen työllistämistukeen kunnille ja kuntayhtymille Lapin läänin työttömyystilanteen helpottamiseksi (34.06.30)
— TAA 989/2000 vp — Marja Tiura /kok ym.:
Määrärahan osoittaminen taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenoihin (29.90.21)
— TAA 990/2000 vp — Martti Tiuri /kok ym.:
Määrärahan osoittaminen teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien elektroniikan,
tietoliikennetekniikan ja tietotekniikan opetukseen (29.10.21)
— TAA 991/2000 vp — Martti Tiuri /kok:
Määrärahan osoittaminen Kehä II:n yleissuunnittelun käynnistämiseen (31.24.21)

— TAA 983/2000 vp — Esko-Juhani Tennilä
/vas: Määrärahan osoittaminen Lapin kyläasiamiehen palkkaamiseen (26.98.43)

— TAA 992/2000 vp — Pentti Tiusanen /vas:
Määrärahan osoittaminen Kotkan Kyminlinnan linnoituksen kunnostamistyön jatkamiseen (29.90.75)

— TAA 984/2000 vp — Esko-Juhani Tennilä
/vas: Määrärahan osoittaminen perustienpitoon Lapin läänissä (31.24.21)

— TAA 993/2000 vp — Pentti Tiusanen /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen Nuijamaan
tiejärjestelyiden kehittämiseen (31.24.21)

— TAA 985/2000 vp — Esko-Juhani Tennilä
/vas: Määrärahan osoittaminen Ajoksen sataman kehittämiseen (31.32)

— TAA 994/2000 vp — Pentti Tiusanen /vas:
Määrärahan osoittaminen valtatien 26 Summa—Taavetti-välin liikenneturvallisuuden
parantamiseen (31.24.21)

— TAA 986/2000 vp — Esko-Juhani Tennilä
/vas: Määrärahan osoittaminen Sallan ja
Kantalahden välisen rataosuuden rakentamiseen (31.40.77)

— TAA 995/2000 vp — Pentti Tiusanen /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen väylämaksujen alentamiseen (31.30.21)

— TAA 987/2000 vp — Esko-Juhani Tennilä
/vas: Määrärahan osoittaminen palkkaperusteiseen työllistämistukeen valtionhallinnolle Lapin läänin työttömyyden helpottamiseksi (34.06.02)

— TAA 996/2000 vp — Pentti Tiusanen /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen tasoristeyksien poistamiseen välillä Luumäki—Imatra
(31.40.77)
— TAA 997/2000 vp — Pentti Tiusanen /vas:
Määrärahan osoittaminen Kymenlaakson ja
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Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien toiminnan turvaamiseen (33.32.30)

sen henkilöstömäärän lisääminen Itä-Suomessa (32.20.26)

— TAA 998/2000 vp — Pentti Tiusanen /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen Suomenlahden suojeluun ja erityisesti fosforikuormituksen vähentämiseen (35.10.67)

— TAA 1008/2000 vp — Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Määrärahan osoittaminen kotihoidon tukeen (33.32.30)

— TAA 999/2000 vp — Pentti Tiusanen /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen Repoveden
kansallispuiston perustamiseen (35.20.87)
— TAA 1000/2000 vp — Pentti Tiusanen /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen Saimaan kansallispuiston perustamiseen (35.20.87)
— TAA 1001/2000 vp — Pertti Turtiainen /vas
ym.: Määrärahan osoittaminen tieosuuden
Suodenniemi—Sävi
parantamiseen
(31.24.21)
— TAA 1002/2000 vp — Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Määrärahan osoittaminen Kuopion yliopistolle vaihtoehtoiseen kansanparannustieteeseen ja tutkimustoimintaan
(29.10.21)
— TAA 1003/2000 vp — Marja-Liisa Tykkyläinen /sd ym.: Määrärahan osoittaminen
yliopistojen toimintamenoihin (29.10.21)
— TAA 1004/2000 vp — Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Määrärahan osoittaminen opintokeskusten käyttökustannuksiin (29.69.55)
— TAA 1005/2000 vp — Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Määrärahan osoittaminen Snellman-instituutin tutkimustoiminnan käynnistämiseen (29.88.53)
— TAA 1006/2000 vp — Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Määrärahan osoittaminen Puutossalmen sillan rakentamiseen (31.24.79)
— TAA 1007/2000 vp — Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Teknologian kehittämiskeskuk52

— TAA 1009/2000 vp — Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Määrärahan osoittaminen kotipalveluiden lisäämiseen (33.32.30)
— TAA 1010/2000 vp — Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Määrärahan osoittaminen omaishoidon kehittämiseen Kuopiossa (33.32.30)
— TAA 1011/2000 vp — Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Määrärahan osoittaminen syöpätutkimukseen
istukkahoidon
avulla
(33.92.50)
— TAA 1012/2000 vp — Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Yritysten perustamiseen liittyvien kustannusten kattaminen (34.06.63)
— TAA 1013/2000 vp — Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Määrärahan osoittaminen Kuopion turveterveyshoitolan perustamiseen
(34.06.77)
— TAA 1014/2000 vp — Marja-Liisa Tykkyläinen /sd: Määrärahan osoittaminen asuntojen korjausavustuksiin (35.30.60)
— TAA 1015/2000 vp — Kari Uotila /vas ym.:
Määrärahan osoittaminen Leppävaaran kaupunkiradan jatkamiseen (31.40.77)
— TAA 1016/2000 vp — Kari Uotila /vas:
Määrärahan osoittaminen länsimetron suunnitteluun (31.60)
— TAA 1017/2000 vp — Kari Urpilainen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) sekä kehitysyhteistyötiedotukselle (24.30.66)

Johdanto
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— TAA 1018/2000 vp — Kari Urpilainen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnan tukemiseen
(24.99.50)

— TAA 1027/2000 vp — Raija Vahasalo /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen kantatien 51
parantamiseen välillä Kivenlahti—Kirkkonummi (31.24.79)

— TAA 1019/2000 vp — Kari Urpilainen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen maakuntien
kehittämiseen (26.98.43)

— TAA 1028/2000 vp — Raija Vahasalo /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen ohitusraiteen
suunnitteluun Karjaan ja Kirkkonummen välille (31.40.77)

— TAA 1020/2000 vp — Kari Urpilainen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen kosteus- ja
homeongelmien poistamiseen yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen
koulurakennuksista
(29.40.34)
— TAA 1021/2000 vp — Kari Urpilainen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Kokkolan satamatien rakentamiseen (31.24.79)
— TAA 1022/2000 vp — Kari Urpilainen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Pietarsaaren
sataman väylän ennaltamista varten
(31.32.77)
— TAA 1023/2000 vp — Kari Urpilainen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen hammashuollon laajentamiseen (33.18.60)
— TAA 1024/2000 vp — Kari Urpilainen /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin
(33.32.33)
— TAA 1025/2000 vp — Raija Vahasalo /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen Veikkolan
peruskoulun lisärakennuksen rakentamiseen ja peruskorjaukseen (29.40.34)
— TAA 1026/2000 vp — Raija Vahasalo /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten rakentamisinvestointeihin (29.40.34)

— TAA 1029/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen Pattasten homekoulun korjaamiseen Pattijoella (29.40.34)
— TAA 1030/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen Ollinsaaren alaasteen peruskorjaukseen (29.40.34)
— TAA 1031/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen Vihannin ylä-asteen/lukion peruskorjaukseen (29.40.34)
— TAA 1032/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen Raahen ammattioppilaitoksen metalliosaston laajennukseen
ja peruskorjaukseen (29.40.34)
— TAA 1033/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen Oulun läänin hajaasutusalueiden tieverkon kunnossapitoon ja
peruskorjaukseen (31.24.21)
— TAA 1034/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen valtatien 8 perusparantamiseen Mettalanmäen kohdalla Raahessa (31.24.79)
— TAA 1035/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen Raudaskylän—
Sievin
maantien
perusparantamiseen
(31.24.21)
— TAA 1036/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen Pyhäjoen—Vihannin
maantien
perusparantamiseen
(31.24.21)
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— TAA 1037/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen Koskenkankaantien perusparantamiseen välillä Ruukki—
Huumola (31.24.21)
— TAA 1038/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen
väylän rakentamiseen välille Sikapaari—
Sattumäki Ylivieskassa (31.24.21)
— TAA 1039/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen maantien 7891 perusparantamiseen Pyhäjoella (31.24.21)
— TAA 1040/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen Louhua—Ylipää—Heinolanperä-paikallistien peruskorjaukseen (31.24.21)
— TAA 1041/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen Siikajoen ja Revonlahden välisen tien päällystämiseen
(31.24.21)
— TAA 1042/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen
alikulun rakentamiseen Parhalahdelle Haaralan—Pietiläntien risteykseen (31.24.21)
— TAA 1043/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen Rahjan sataman
tuloväylän ruoppauskustannusten maksamiseen Kalajoen kunnalle (31.30.77)
— TAA 1044/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen Softpolis Raahen
kehittämiseen (32.20.26)
— TAA 1045/2000 vp — Unto Valpas /vas:
Määrärahan osoittaminen vanhainkoti Mainingin peruskorjaukseen ja muuttamiseen
palvelukodiksi Raahessa (33.32.31)
— TAA 1046/2000 vp — Matti Vanhanen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen jäte54

Johdanto

vedenpuhdistamon rakentamiseen Karkkilaan (35.10.77)
— TAA 1047/2000 vp — Marjatta Vehkaoja
/sd ym.: Määrärahan osoittaminen Vaasan—Seinäjoen radan sähköistämiseen
(31.40.77)
— TAA 1048/2000 vp — Marjatta Vehkaoja
/sd ym.: Määrärahan osoittaminen Merenkurkun
talviliikenteen
turvaamiseen
(31.60.63)
— TAA 1049/2000 vp — Marjatta Vehkaoja
/sd ym.: Määrärahan osoittaminen lasten ja
nuorten mielenterveystyöhön (33.32.30)
— TAA 1050/2000 vp — Anu Vehviläinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen teologisen
tiedekunnan perustamiseen Joensuuhun
(29.10.21)
— TAA 1051/2000 vp — Anu Vehviläinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen yliopistojen
työllistymispalvelutoimintaan
(29.10.22)
— TAA 1052/2000 vp — Anu Vehviläinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen toisen asteen ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen kehittämiseen (29.60.30)
— TAA 1053/2000 vp — Anu Vehviläinen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen perustienpitoon Pohjois-Karjalaan (31.24.21)
— TAA 1054/2000 vp — Anu Vehviläinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen nuorten
yrittäjälainajärjestelmän
perustamiseen
(32.30.42)
— TAA 1055/2000 vp — Anu Vehviläinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen mielenterveyshenkilöstön kouluttamiseen (33.01.63)

Johdanto
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— TAA 1056/2000 vp — Anu Vehviläinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen omaishoidon kehittämisprojektiin (33.01.63)

— TAA 1065/2000 vp — Jukka Vihriälä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen valtatien 18
parantamiseen tieosuudella Myllymäki (Ähtäri)—Multia (31.24.79)

— TAA 1057/2000 vp — Anu Vehviläinen
/kesk: Määrärahan osoittaminen biosfäärialuetoiminnan
perusrahoitukseen
(35.99.22)

— TAA 1066/2000 vp — Jukka Vihriälä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (33.92.59)

— TAA 1058/2000 vp — Jukka Vihriälä /kesk:
Määrärahan osoittaminen Etelä-Pohjanmaan kansanmusiikkiyhdistys Spelit ry:n
toiminnan tukemiseen (29.90.52)

— TAA 1067/2000 vp — Jukka Vihriälä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Härmän siirtoviemäri- ja yhdysvesijohdon rakentamiseen (35.10.77)

— TAA 1059/2000 vp — Jukka Vihriälä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Sääksjärven
kunnostamiseen
Vimpelin
kunnassa
(30.51.77)

— TAA 1068/2000 vp — Pia Viitanen /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen rintamasotilastunnuksen myöntämiseen vuonna 1926 syntyneille veteraaneille (33.21.52)

— TAA 1060/2000 vp — Jukka Vihriälä /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen yhdysvesijohdon rakentamiseen Alajärven, Soinin ja
Lehtimäen kuntiin (30.51.77)

— TAA 1069/2000 vp — Pia Viitanen /sd ym.:
Määrärahan osoittaminen seudullisten virkistysalueiden maanhankintaan (35.20.37)

— TAA 1061/2000 vp — Jukka Vihriälä /kesk:
Määrärahan osoittaminen maantien 7000
(Koskenkorva—Mölli) perusparantamiseen
Ylistaron aseman ja Könnin välillä
(31.24.21)
— TAA 1062/2000 vp — Jukka Vihriälä /kesk:
Määrärahan osoittaminen maantien 7091 peruskorjaamisen jatkamiseen välillä Niemisvesi—Kukko (31.24.21)
— TAA 1063/2000 vp — Jukka Vihriälä /kesk:
Määrärahan osoittaminen paikallistien
17479 (Varismäki—Kiikeri) peruskorjaamiseen Ilmajoen kunnassa (31.24.21)
— TAA 1064/2000 vp — Jukka Vihriälä /kesk:
Määrärahan osoittaminen tien rakentamiseen välillä Rengonkylä—Honkakylä Ilmajoen kunnassa (31.24.21)

— TAA 1070/2000 vp — Jari Vilén /kok: Määrärahan osoittaminen Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnan tukemiseen (24.99.50)
— TAA 1071/2000 vp — Pekka Vilkuna /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Ylivieska—
Rahjan satama -radan rakentamisselvitykseen (31.40.77)
— TAA 1072/2000 vp — Pekka Vilkuna /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen Ylivieskan
lentoliikenteen kehittämiseen (31.52.41)
— TAA 1073/2000 vp — Lasse Virén /kok:
Määrärahan osoittaminen huumausainerikollisuuden katuvalvontaan (26.75.21)
— TAA 1074/2000 vp — Lasse Virén /kok:
Määrärahan osoittaminen huumausainevalistuksen tehostamiseen (26.75.21)
— TAA 1075/2000 vp — Lasse Virén /kok:
Määrärahan osoittaminen pääkaupunkiseu55
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dun reunakuntien peruspalvelujen turvaamiseen (26.97.34)
— TAA 1076/2000 vp — Lasse Virén /kok:
Määrärahan osoittaminen pääteiden turvallisuussuojausten parantamiseen Uudellamaalla (31.24.21)
— TAA 1077/2000 vp — Lasse Virén /kok:
Määrärahan osoittaminen Uudenmaan tiepiirille alemman tieverkon kehittämiseen
(31.24.21)
— TAA 1078/2000 vp — Lasse Virén /kok
ym.: Määrärahan osoittaminen Koskenkylä—Kouvola-kokonaisrahoitushankkeen
alemman tieverkon liittämiseksi suunnitteluun (31.24.21)
— TAA 1079/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Polttoaineveron budjettiperusteinen alentaminen (11.08.07)
— TAA 1080/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen poliisin talousrikostutkinnan tehostamiseen (26.75.21)
— TAA 1081/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan
osoittaminen
koulujen
homevaurioiden ja -haittojen poistamiseen
(29.40.34)
— TAA 1082/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen turkistarhojen
suojaus- ja turvajärjestelyihin (30.14)
— TAA 1083/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen luonnontuotteiden varastointitukeen (30.12.41)
— TAA 1084/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen kalatalouden edistämiseen (30.41.45)
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— TAA 1085/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen Hautakylän tien
peruskorjaamiseen Soinissa (31.24.21)
— TAA 1086/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen Jokikylän tien
kunnostamiseen Evijärvellä (31.24.21)
— TAA 1087/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen
väylän rakentamiseen Atria Oyj:n tuotantolaitosten ja Kivisaaren eritasoliittymän välille Seinäjoella (31.24.21)
— TAA 1088/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen
väylän rakentamiseen Kurejoen kylään tielle 7122 (31.24.21)
— TAA 1089/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen Kalliojärven tien
peruskorjaus- ja päällystystöihin Vetelissä
(31.24.21)
— TAA 1090/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen Kortesjärven—
Lappajärven maantien päällystämiseen
(31.24.21)
— TAA 1091/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen Lehtomäen paikallistien
16853
peruskorjaamiseen
(31.24.21)
— TAA 1092/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen Leppälän tien
17469 perusparannukseen ja muihin liikenneturvallisuutta lisääviin toimiin Kuortaneella (31.24.21)
— TAA 1093/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen liikenneturvallisuutta parantaviin toimiin valtatien 16 ja
kantatien 68 risteyksessä Alajärven Hoiskossa (31.24.21)

Johdanto
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— TAA 1094/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen maantien 7056
kunnostamiseen välillä Autionmäki—Katteluskylä (31.24.21)
— TAA 1095/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen maantien 7112
kunnostamiseen Lapualla (31.24.21)
— TAA 1096/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen paikallisteiden
17847 ja 17849 perusparantamiseen Lappajärvellä (31.24.21)
— TAA 1097/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen Porasen paikallistien kunnostamiseen Perhossa (31.24.21)
— TAA 1098/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen Ruonan ja Menkijärven välisen tieosuuden kunnostamiseen
Kuortaneen
ja
Alajärven
kunnissa
(31.24.21)
— TAA 1099/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen Sykäräisen—Rahkosen paikallistien peruskorjaamiseen Ullavan ja Toholammin kunnissa (31.24.21)
— TAA 1100/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden
kunnossapitoon ja parantamiseen osoitetun
valtionavun korottamiseen (31.25.50)
— TAA 1101/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen pienlentokenttien
rakennus- ja perusparannushankkeisiin
(31.52.41)
— TAA 1102/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen hierojien antaman
hoidon
sairausvakuutuskorvauksiin
(33.18.60)
— TAA 1103/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen vuonna 1926 syn-

tyneiden
(33.21.52)

veteraanien

rintamalisiin

— TAA 1104/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen veteraanien ja kotirintamanaisten koti- ja ateriapalveluun
(33.32.30)
— TAA 1105/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen työttömyyden torjumiseksi käynnistettäviin investointeihin
(34.06.77)
— TAA 1106/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen syrjintävaltuutetun toimen perustamiseen (34)
— TAA 1107/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen Alajärven kunnostamiseen (35.10.77)
— TAA 1108/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen Lappajärven rehevöitymisen ehkäisyyn (35.10.77)
— TAA 1109/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen Räyringinjärven
kunnostamiseen (35.10.77)
— TAA 1110/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen turkistarhojen
siirtämiseen pohjavesialueilta (35.10.77)
— TAA 1111/2000 vp — Raimo Vistbacka /ps:
Määrärahan osoittaminen veteraanien asuntojen peruskorjausavustuksiin (35.30.60)
— TAA 1112/2000 vp — Jorma Vokkolainen
/vas ym.: Määrärahan osoittaminen harkinnanvaraiseen
rahoitusavustukseen
(26.97.34)
— TAA 1113/2000 vp — Matti Vähänäkki /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Muurikkalan
paikallistien 14745 (Miehikkälä) parantamiseen (31.24.21)
57

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

Johdanto

— TAA 1114/2000 vp — Matti Vähänäkki /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen valtatien 26
parantamiseen välillä Taavetti (Luumäki)—
Summa (Vehkalahti) (31.24.79)

— TAA 1125/2000 vp — Jaana Ylä-Mononen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen tieosuuden Leppänen—Isoniemi parantamiseen Virroilla (31.24.21)

— TAA 1115/2000 vp — Matti Vähänäkki /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen eteläisen rannikko-HELI-radan suunnitteluun (31.40.77)

— TAA 1126/2000 vp — Jaana Ylä-Mononen
/kesk ym.: Määrärahan osoittaminen psykologin antaman hoidon sairausvakuutuskorvauksiin (33.18.60)

— TAA 1116/2000 vp — Matti Väistö /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen rajavartiolaitoksen toimintamenoihin (26.90.21)
— TAA 1117/2000 vp — Matti Väistö /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen maakunnan
kehittämisrahaan
Pohjois-Karjalaan
(26.98.43)
— TAA 1118/2000 vp — Matti Väistö /kesk:
Määrärahan osoittaminen Oppiva PohjoisKarjala -projektin toteutukseen (29.69.52)
— TAA 1119/2000 vp — Matti Väistö /kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen maaseudun
omaehtoiseen kehittämiseen seutukunnissa
(30.14.43)
— TAA 1120/2000 vp — Matti Väistö /kesk:
Määrärahan osoittaminen kalatalouden edistämiseen (30.41.45)
— TAA 1121/2000 vp — Matti Väistö /kesk:
Määrärahan osoittaminen Juuan Kivikylän
kehittämiseen (32.30.45)
— TAA 1122/2000 vp — Matti Väistö /kesk:
Määrärahan osoittaminen Kiihtelysvaaran ja
muiden Pohjois-Karjalan kiviesiintymien
perusselvityksiin (32.30.45)
— TAA 1123/2000 vp — Matti Väistö /kesk:
Määrärahan osoittaminen puupellettien käytön edistämiseen (32.60.40)
— TAA 1124/2000 vp — Harry Wallin /sd
ym.: Määrärahan osoittaminen Seinäjoen
lentoaseman ylläpitoon (31.52.41)
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— TAA 1127/2000 vp — Jaana Ylä-Mononen
/kesk
ym.: Määrärahan osoittaminen
alueellisten ympäristökeskusten toimintamenoihin (35.40.21)

Lausunnot
Eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 3 momentin
mukaan kukin erikoisvaliokunta voi omasta
aloitteestaan antaa toimialaansa koskevan lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun esitys lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Vuoden 2001 talousarvioesityksestä ovat
määräajassa lausunnon antaneet
— ulkoasiainvaliokunta (UaVL 5/2000 vp)
— hallintovaliokunta (HaVL 15/2000 vp)
— lakivaliokunta (LaVL 11/2000 vp)
— liikennevaliokunta (LiVL 9/2000 vp)
— maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVL
16/2000 vp)
— puolustusvaliokunta (PuVL 7/2000 vp)
— sivistysvaliokunta (SiVL 11/2000 vp)
— sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVL
14/2000 vp)
— työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta (TyVL
9/2000 vp)
— ympäristövaliokunta (YmVL 9/2000 vp).
Valtiovarainvaliokunnan muilta valiokunnilta
saamat lausunnot on otettu tämän mietinnön liitteiksi.
Jaostokäsittely
Asia on valmisteltu asiayhteyden mukaisesti
valtiovarainvaliokunnan kaikissa jaostoissa.

Perustelut

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

YLEISPERUSTELUT
Palkkausmäärärahojen budjetointi/täydellisyysperiaate. Valtiovarainvaliokunta on ottanut
kantaa palkkausmäärärahojen budjetointiin kuluvan vuoden talousarviota koskevassa mietinnössään VaVM 33/1999 vp sekä lisätalousarviomietinnöissään VaVM 13/2000 vp ja VaVM
24/2000 vp. Ensimmäiseen lisätalousarvioon
liittyen perustuslakivaliokunta antoi asiasta lausuntonsa PeVL 18/2000 vp. Kaikki valtiovarainvaliokunnan em. mietinnöt ja perustuslakivaliokunnan lausunto liittyivät ennen muuta kevään
2000 virka- ja työehtosopimusten edellyttämien
palkkausmäärärahojen budjetointiin.
Valtiovarainministeriö on valiokunnalle antamassaan selvityksessä 20.11.2000 katsonut, että
valtiolla ei ole täydellisyysperiaatteen soveltamisen näkökulmasta velvoitetta esimerkiksi
budjetoida henkilöstön palkkoja siltä osin kuin
palvelussuhteiden jatkuvuus on varainhoitovuonna viraston tai laitoksen harkinnassa. Käytännössä tämä tarkoittanee määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoja. Ministeriö on kuitenkin
korostanut, että määrärahojen on turvattava viraston tai laitoksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen. Täydellisyysperiaatteeseen sisältyvä
velvoite ottaa talousarvioon sidottuina menoina
lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi todennäköisesti tarvittavat määrärahat tarkoittaa ministeriön mukaan sellaisten toimintamenojen ottamista talousarvioon, että virasto tai laitos voi
hoitaa sille lain mukaan kuuluvat välttämättömät tehtävät käyttämällä kustannustehokkaita
toimintatapoja. Sen sijaan täydellisyysperiaate
ei tämän kannan mukaan edellytä kaavamaisesti
lisäämään virka- ja työehtosopimuksissa sovituista palkankorotuksista aiheutuvia kustannuksia toimintamenomäärärahoihin.
Vuoden 2001 talousarvioesityksen toimintamenomäärärahat ovat valtiovarainministeriön
selvityksen mukaan niukimmillaankin pääsääntöisesti enintään runsaan prosentin alemmat kuin
vuoden 2000 varsinaisen talousarvion määrära-

hat lisättyinä työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvien palkankorotusten kustannusvaikutuksella.
Toimintamenomäärärahoja on nostettu erityisesti niissä virastoissa, joissa palkkausmenojen
osuus toimintamenojen kokonaisuudesta on korkea tai joissa vuodelta 1999 kuluvalle varainhoitovuodelle siirtyvien määrärahojen määrä on ollut erityisen pieni.
Viime vuosina vakiintuneen käytännön mukaisesti palkkausmenoja ei eritellä valtion talousarviossa, vaan ne budjetoidaan erittelemättöminä valtion virastojen ja laitosten toimintamenomäärärahoihin. Toimintamenomäärärahasta saa maksaa henkilöstön palkkauksesta aiheutuvien menojen lisäksi muita viraston tai laitoksen kulutusmenoja, koneiden ja kaluston sekä
muun aineellisen ja aineettoman omaisuuden
hankintamenoja sekä muita viraston toiminnasta
välittömästi aiheutuneita menoja. Tämä budjetointitapa vaikeuttaa eduskunnan mahdollisuuksia seurata palkkausmäärärahojen tasoa ja siten
virastojen edellytyksiä selviytyä lakisääteisistä
tehtävistään. Valtiovarainvaliokunta pitääkin
tarpeellisena, että hallitus tulevissa talousarvioesityksissään toimintamenomomenttien perustelujen selvitysosissa esittää nykyistä kattavamman erittelyn, josta ilmenee myös palkkausmenojen osuus ainakin vakinaisen henkilöstön
osalta.
Valiokunta katsoo, että työmarkkinajärjestöjen 17.11.2000 allekirjoittaman neuvottelutuloksen ja myöhemmin tehtävien liittokohtaisten ratkaisujen mukaiset palkkausmäärärahat on budjetoitava kaikille sopimusvuosille täysimääräisinä.
Eduskunnan budjettivalta. Viime vuosikymmenen alussa tapahtuneessa budjettiuudistuksessa
valtion talousarvion rakennetta muutettiin aiempaa yleispiirteisemmäksi. Edellä todettu palkkausmenojen budjetointi toimintamenomomenteille oli osa tätä kehitystä. Merkittävä osa val59
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tiontaloudesta on siirtynyt budjettitalouden ulkopuolelle. Budjetin ulkopuolisten rahastojen
laajeneminen on vaikeuttanut valtiontalouden
kokonaisuuden hallintaa. Rahastot merkitsevät
samalla poikkeusta budjetin täydellisyysperiaatteeseen. Valtion virastoja ja laitoksia on liikelaitostettu ja yhtiöitetty, mikä on vienyt niiden taloudellisen ohjauksen talousarvion ulkopuolelle. Valtionhallinnossa on siirrytty tulosohjaukseen, keskushallintoa on rationalisoitu ja toimivaltaa siirretty piiri- ja paikallishallintoon. Normiohjausta on purettu ja kuntien valtionosuusjärjestelmää on uudistettu. Valtiovarainvaliokunta on todennut em. kehityksen useissa kannanotoissaan, mm. perustuslakivaliokunnalle
uudesta perustuslaista antamassaan lausunnossa
VaVL 29/1998 vp.
Sen lisäksi, että edellä todetut muutokset ovat
kaventaneet eduskunnan budjettivaltaa, ne ovat
lisänneet valtiontalouden ulkoisen tarkastuksen
merkitystä ja eduskunnan tarvetta saada ajankohtaista tietoa valtiontalouden hoidosta. Tältä
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kannalta valtiovarainvaliokunta pitää merkittävänä Valtiontalouden tarkastusviraston siirtoa
eduskunnan yhteyteen vuoden 2001 alusta. Valiokunta katsoo myös, että hallinnon tulee aiempaa vakavammin suhtautua eduskunnan valitsemien valtiontilintarkastajien huomautuksiin ja
kannanottoihin.
Käsitellessään valtioneuvoston tiedonantoa
16.3.2000 annetuista määrärahakehyksistä
(VaVM 8/2000 vp) valtiovarainvaliokunta kiinnitti huomiota eduskunnan ottamiin ministeriökohtaisiin kannanottoihin. Näissä kannanotoissa ja määrärahojen suuntaamista koskevissa päätöksissä on kysymys eduskunnan tekemistä ratkaisuista ja valinnoista, jotka on tarkoitettu otettaviksi huomioon myös tulevien talousarvioiden
valmistelussa. Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että hallitus raportoi toimenpiteistään
valtion talousarvioon liittyvien eduskunnan lausumien ja muiden kannanottojen johdosta esimerkiksi hallituksen ns. tilakertomuksen yhteydessä.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 22
EDUSKUNTA

Talousarvioesityksen yleisperusteluissa (Y 50)
on todettu, että valtiotyönantajan palkkakilpailukykyä pyritään parantamaan eräillä erityistoimenpiteillä. Valtion palkkaseurantaselvityksen
eli ns. VALPAS-selvityksen linjauksia toteutetaan työnantajapäätöksillä. Tällöin on tarkoitus
parantaa nuorten palkansaajien sekä vaativien
johto- ja asiantuntijatehtävien ja muiden vastaavien tehtävien palkkauksellista asemaa. Lisäksi
painotetaan palkkauksen ja tehtävän vaativuuden välisten palkkausongelmien korjaamista
sekä hyvien suorittajien ja ammattitehtävien
huomioon ottamista. Talousarvioesityksessä
näitä toimenpiteitä varten on toimintamenomäärärahoja lisätty yhteensä 274 miljoonalla markalla. Eduskunnan pääluokassa VALPAS-selvityksen mukaisia toimintamenomäärärahojen lisäyksiä ei ole esityksessä otettu huomioon. Valiokunta ehdottaa näitä lisäyksiä toimintamenomomenteille.
Kansliatoimikunta hyväksyi kokouksessaan
21.6.2000 VES:n mukaiset palkantarkistukset ja
niihin sisältyvän kesäajan poistamisen. Palkkaratkaisu oli kustannusvaikutukseltaan ilman
avustajien palkkasummaa 1,39 prosenttia. Tällaiseen kustannusvaikutukseen ei ole varauduttu
eduskunnan ensi vuoden talousarviossa, jonka
laadinnassa tarkistustasona pidettiin 0,6 prosenttia. Valiokunta ehdottaa puuttuvia palkkarahoja
lisättäväksi eduskunnan pääluokkaan.

01. Kansanedustajat
21. Toimintamenot (arviomääräraha)
Saadun selvityksen mukaan uuden palkkiolain
mukaiset kansanedustajan palkkiomenot vuonna 2001 ovat noin 70 000 000 markkaa ehdotetun 75 000 000 markan sijasta. Momentilta vähennetään 5 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 106 560 000 mk.
02. (22.02 ja 30) Eduskunnan kanslia
21. (22.02.21 ja 30.21) Toimintamenot (arviomääräraha)
Momentille lisätään 750 000 markkaa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin palkantarkistuksiin ja 400 000 markkaa vuoden 2000 palkantarkistuksesta aiheutuviin palkkamenoihin.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 232 338 000 mk.
74. Eduskunnan lisätilat (siirtomääräraha 3 v)
Ympäristöministeriön asemakaavan vahvistamispäätös saatiin 17.11.2000 ja se viivästyi
muutaman kuukauden suunnitellusta. Täten
myös kokonaisaikataulu on viivästynyt. Edelleen olisi lähtökohtana, että suunnittelu- ja urakkasopimukset voitaisiin tehdä vuoden 2001 aikana. Suunnittelusta huomattava osa on tehtävä ennen urakkatarjouspyyntöjä. Tämä tarkoittaa, että
noin 50 prosenttia suunnittelusopimuksista ja 10
prosenttia urakkasopimuksista sekä noin kahden
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kuukauden rakennustöiden määräraha olisi oltava käytettävissä vuonna 2001.
Valiokunta katsoo, että lisärakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on tärkeää tehokas
kustannusseuranta. Valiokunta toteaa, että rakentamiskustannusten tehokas seuranta on tärkeää myös rakentamisen käynnistämistä koskevan päätöksen ajankohtaa arvioitaessa. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi lausuman.
Valiokunnan lausumaehdotus 1
Eduskunta edellyttää, että suhdannetilanteen vaikutus otetaan eduskunnan lisärakennuksen rakentamisen käynnistämistä
koskevaa päätöstä tehtäessä huomioon.
Momentilta vähennetään 20 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 40 000 000 mk.
(2. kappale kuten HE)

Pääluokka 22

odottaa lähes 600 yli vuoden vanhaa kantelua
ratkaisuvuoroaan. Vaikka työmenetelmiä on pyritty tehostamaan, tarvittavaa lisätyövoimaa ei
ole voitu rekrytoida tilanpuutteen takia. Kun
vuokratiloissa nyt tarjoutuu mahdollisuus saada
käyttöön lisätyöhuoneita, olisi tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa palkata myös tilapäistä
työvoimaa ns. ruuhkanpurkua ja neuvontajärjestelmän kehittämistä varten.
Momentille lisätään 1 250 000 markkaa kahden ylimääräisen esittelijän (A25), yhden neuvontalakimiehen (A24), notaarin (A21) ja toimistosihteerin (A16) palkkaamiseen sekä vuokratiloissa tarvittaviin ylimääräisiin kirjallisuus-,
konttorikone- ym. hankintoihin.
Lisäksi momentille lisätään 150 000 markkaa
palkkaseurantaselvityksen mukaisiin palkantarkistuksiin ja 100 000 markkaa vuoden 2000 palkantarkistuksesta aiheutuviin palkkamenoihin.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 17 900 000 mk.

09. Valtiontilintarkastajat
21. Toimintamenot (arviomääräraha)
Momentille lisätään 60 000 markkaa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin palkantarkistuksiin
ja 40 000 markkaa vuoden 2000 palkantarkistuksista aiheutuviin palkkamenoihin.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 8 780 000 mk.
14. Eduskunnan oikeusasiamies
21. Toimintamenot (arviomääräraha)
Eduskunnan kansliatoimikunta on syyskuussa
2000 pitämässään kokouksessa päättänyt, että
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia luovuttaa
nykyisiä työhuoneitaan eduskunnan käyttöön ja
saa puolestaan omaan käyttöönsä työhuoneita
Jaakonkatu 3:sta vuokratuista tiloista.
Käsitellessään eduskunnan oikeusasiamiehen
vuoden 1999 kertomusta eduskunta on kiinnittänyt erityistä huomiota kantelujen käsittelyaikoihin oikeusasiamiehen kansliassa, ja pitänyt tärkeänä, että tähän saataisiin parannusta. Ongelmana on tälläkin hetkellä se, että kansliassa
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40. (28.10) Valtiontalouden tarkastusvirasto
21. (28.10.21) Toimintamenot (siirtomääräraha
2 v)
Momentin perustelujen selvitysosassa on todettu, että tarkastusviraston palkkausjärjestelmää
kehitetään ottaen huomioon eduskunnan virastoissa vallitseva palkkauspolitiikka ja valtion
palkkausjärjestelmän yleiset kehittämistavoitteet. Palkkausjärjestelmän kehittämisestä aiheutuvat menolisäykset jaksotetaan vähintään kolmelle vuodelle.
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tarkastusvirasto valmistelee kansliatoimikunnalle
esityksensä viraston uudesta palkkausjärjestelmästä ja sen käyttöönotosta siten, että uusi palkkausjärjestelmä voisi tulla voimaan vuoden 2001
syksyllä. Tarkoitukseen ei ole varattu määrärahaa talousarvioesityksessä.
Momentille lisätään 500 000 markkaa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin palkantarkistuksiin.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 49 770 000 mk.

Pääluokka 23
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Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTO

27. Poliittisen toiminnan avustaminen
50. Puoluetoiminnan tukeminen
Puoluetoiminnan tukemiseen on hallituksen esityksessä varattu 64,2 miljoonaa markkaa. Puoluetuki on pysynyt markkamääräisesti muuttumattomana vuodesta 1994. Vuonna 1990 se oli
75,7 miljoonaa markkaa. Saadun selvityksen
mukaan puoluetuki on reaalisesti alimmalla tasolla yli 20 vuoteen.
Puolueiden tehtävä Suomen kansanvaltaisessa järjestelmässä on tuoda erilaiset poliittiset
vaihtoehdot esille kaikille kansalaisille. Tämän
tehtävän kustannukset nousevat jatkuvasti, koska kansalaiset tavoitetaan yhä pirstaloituneemman ja kalliimman tiedonvälityksen kautta.
Myös puolueiden yleiset toimintakulut ovat viime vuosina merkittävästi nousseet. Osin EU:n
myötä puolueiden kansainvälisen toiminnan
vaatimukset ovat niin ikään kasvaneet. Samoin
arvonlisäverouudistus toi merkittävän lisän toimintakuluihin.
Valtiovarainvaliokunta pitää tärkeänä poliittisen järjestelmän luotettavuuden ja läpinäkyvyyden näkökulmasta, että polittista toimintaa ra-

hoitetaan mahdollisimman pitkälle julkisin varoin. Momentille lisätään 6 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavasti:
Momentille myönnetään 70 200 000 mk.
Määrärahaa saa käyttää puoluelain (10/1969)
9 §:n sekä puolueiden toiminnan tukemiseen
myönnettävistä avustuksista annetun asetuksen
(27/1973) 1 §:n mukaisesti avustuksiin eduskunnassa edustettuina oleville puolueille niiden
säännöissä ja yleisohjelmissa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen. Määrärahasta on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden kansainvälistä
toimintaa varten 4 155 800 mk ja puolueiden
muuhun toimintaan 65 714 200 mk, mistä kahdeksan prosenttia on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin kahdeksan prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen
toimintaan samojen perusteiden mukaisesti kuin
edellä mainitut avustukset. Lisäksi määrärahasta saa käyttää 330 000 mk avustuksen suorittamiseen Ahvenanmaan maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan tukemiseen Ahvenanmaan
maakunnassa.

63

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

Pääluokka 24

Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ulkoasiainhallinto
Kuten pääluokan perustelujen selvitysosassakin
on todettu, vuonna 2001 selvitetään ulkoasiainministeriön hallinnonalan organisaatiorakenteen ja edustustoverkoston tarkoituksenmukaisuus ja voimavarat suhteessa toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin sekä tuleviin
toiminnallisiin haasteisiin. Valiokunta pitää tätä
selvitystä erittäin tarpeellisena nykyisissä EUolosuhteissa, jolloin substanssiministeriöt hoitavat perinteisten tehtäviensä ohella myös useita,
aiemmin ulkoasiainhallinnon alaan kuuluvia
tehtäviä.
Pääluokkaperustelujen selvitysosassa on todettu jatkettavan johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittämistä. Valiokunta korostaa tältä
osin erityisesti strategisen resurssisuunnittelun
merkitystä.
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan budjettikehys on muiden hallinnonalojen tapaan viime
vuosina kasvanut hitaammin kuin bruttokansantuote. Ainoastaan yksi menoerä, kehitysyhteistyömenot, on suoraan kytketty bkt:n kasvuun.
Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla tämä on
samalla tarkoittanut toimintamenojen osuuden
supistumista reaalisesti viimeisten kymmenen
vuoden aikana. Ulkomaanedustuksessa tämä tarkoittaa, että määrärahat riittävät olemiseen, mutta yhä vähemmän tekemiseen. Valiokunta pitää
tätä kehityssuuntaa valitettavana, koska toiminnan tuloksellisuus ulkomaanedustuksessa syntyy nimenomaan tekemisen kautta.
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyön määrärahat vuoden 2001 talousarvioesityksessä ovat täydentävän talousarvioesityksen jälkeen 2 687,3 miljoonaa markkaa. Tämä taso vastaa saadun selvityksen mu64

kaan talousarvioesityksen laadinnan aikaan käytössä olleen uusimman bruttokansantuote-ennusteen mukaan 0,34 prosenttia bkt:sta.
Hallitus päätti osana vuonna 1996 tekemäänsä periaatepäätöstä, että kehitysyhteistyön 0,34
prosentin bkt-osuus on minimitaso, jonka alapuolelle kehitysyhteistyön volyymia ei lasketa.
Valiokunnan ulkoasiainministeriöltä saaman
laskelman mukaan kehitysyhteistyömenot ovat
em. vuoden jälkeen olleet joka vuosi tämän minimitason alapuolella.
Valiokunta muistuttaa, että vuoden 1996 periaatepäätöksessä vuoden 2000 tavoitteeksi kirjattiin 0,4 prosenttia ja vuoden 2007 tavoitteeksi
YK:n suosittelema 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kuten ulkoasiainvaliokunnan lausunnossa UaVL 5/2000 vp on todettu, nykyisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että hallitus nostaa kehitysyhteistyövaroja lisärahoituksella ja
tavoittelee YK:n suosituksen mukaista tasoa taloudellisen tilanteen niin salliessa. Ulkoasiainvaliokunnan lausuntoon yhtyen valtiovarainvaliokunta pitää tärkeänä, että valtioneuvosto esittää eduskunnan hyväksyttäväksi ohjelman, jonka mukaisesti kehitysyhteistyömäärärahojen
kasvulle asetetut tavoitteet saavutetaan.
Kehitysyhteistyömenojen kansainvälinen vertailu tapahtuu jälkikäteen maksatusten — ei
määrärahojen — perusteella. OECD:ssä yhdessä sovittujen ns. ODA-kriteerien mukaan kehitysyhteistyömenoiksi voidaan laskea myös hallintomenoja. Hallintomenot maksetaan kuitenkin pääosin toimintamenomomentilta. Valiokunnan käsityksen mukaan myös Suomessa tulisi
selvittää mahdollisuudet siirtyä kansainväliseen
laskentakäytäntöön vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että merkittävä osa esimerkiksi YK:n piirissä tehtävästä työstä on itse asiassa kehitysyhteistyötä.
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66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Hallitus ehdottaa tukea kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle 205 000 000 markkaa. Kuten hallituksen esityksen perusteluissa on todettu, määrärahalla
tuetaan pääasiassa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeita, joiden avulla
pyritään edistämään yhteisöjen omaehtoisuuteen ja oma-aloitteisuuteen perustuvaa kansalaistoimintaa kestävien kehitysvaikutusten aikaansaamiseksi sekä luomaan ja vahvistamaan
kansanvallan perusrakenteita.
Kansalaisjärjestöille myönnetystä hanketuesta kuuden ns. kehysjärjestön (Suomen Lähetysseura, Suomen Vapaa Ulkolähetys, Kirkon ulkomaanapu, Suomen Punainen Risti, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus ja Frikyrklig
samverkan) osuus on yhteensä yli 50 prosenttia.
Kehysjärjestöille on myönnetty tukea kolmeksi
vuodeksi kerrallaan, jolloin myöntö- ja sopimusvaltuuksia näiden järjestöjen tukipäätöksiä varten tarvitaan joka kolmas vuosi. Saadun tiedon
mukaan ulkoasiainministeriö esitti kehysjärjestöille uusia myöntö- ja sopimusvaltuuksia
300 000 000 markkaa vuodelle 2001. Hallitus
lähtee talousarvioesityksessään 140 000 000
markan valtuuksista.
Poikkeuksellisen suurten myöntö- ja sopimusvaltuuksien tarve johtuu saadun selvityksen
mukaan kehysjärjestöjen tukisopimusten uusimisesta nelivuotiskaudeksi 2001—2004. Aiemmin myöntö- ja sopimusvaltuuksiin kohdistunut
tarve ei ole ollut näin korkea yksittäisen vuoden
osalta, koska tukipäätökset ovat olleet kolmivuotisia ja ne on tehty porrastettuina eri vuosille
eri järjestöjen osalta. Sopimusten sisältöä on nyt
uudistettu. Niiden solmiminen kaikkien kuuden
järjestön kanssa samanpituiseksi sopimuskaudeksi olisi perusteltua hakemusten yhdenmukaisen arvioinnin ja järjestöjen yhdenvertaisen kohtelun vuoksi.
Valiokunta ehdottaa myöntö- ja sopimusvaltuuksia lisättäväksi 160 000 000 markalla.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
(1.—3. kappale kuten HE)

Vuoden 2001 aikana saa tehdä uusia kehitysyhteistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2001 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 1 680 000 000 markan
arvosta.
Näitä myöntö- ja sopimusvaltuuksia saa käyttää seuraavasti:
Valtuus:

milj. mk

1.

Monenkeskinen kehitysyhteistyö

317,0

2.

Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö

632,0

---

-----------------------------

-------

4.

Maittain kohdentamaton
kehitysyhteistyö

201,0

5.

Humanitaarinen apu

6.

Kehitysyhteistyön suunnittelu
ja tukitoiminnot sekä kehitysyhteistyöosaston tiedotus

40,0

7.

Kehitysyhteistyön evaluointi ja
sisäinen tarkastus

-

8.

Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa)
ja kehitysyhteistyötiedotukselle

300,0

Korkotuki

190,0

9.

Yhteensä

-

1 680,0

50. Yhteistyö Keski- ja Itä-Euroopan, Venäjän ja muiden IVY-maiden kanssa
66. Yhteistyö Keski- ja Itä-Euroopan, Venäjän ja
muiden IVY-maiden kanssa (siirtomääräraha
3 v)
Saadun selvityksen mukaan momentin määrärahalla saadaan toteuttaa myös arktiseen yhteistyöhön liittyviä hankkeita, mikäli ne ovat lähialueyhteistyön toimintastrategiassa määriteltyjen prioriteettien mukaisia ja kohdistuvat strategiassa määritellylle maantieteelliselle alueelle.
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Suomi toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana vuosina 2000—2002. Samalla Suomi
on sitoutunut vastaamaan Arktisen neuvoston
toiminnasta ja sen seuraavalle ministerikokoukselle esitettävistä tuloksista puheenjohtajakaudellaan. Arktisella neuvostolla ei ole sääntömääräistä budjettia eikä pysyvää sihteeristöä. Toiminnan rahoitus tapahtuu vapaaehtoisella pohjalla. Ohjelmien ja eri projektien käynnistämistä
ja niiden jatkoa varten kerätään varat jäsenmailta sekä ulkopuolisista rahoituslähteistä. Kukin
puheenjohtajamaa vastaa vuorollaan sihteeristön toiminnasta ja sen aiheuttamista menoista
samoin kuin kokousjärjestelyistä.
Suomen puheenjohtajakautta varten ei talousarviossa ole varattu erillistä määrärahaa. Eri ministeriöitä on pyydetty varautumaan asiaan ja
priorisoimaan arktiseen yhteistyöhön liittyviä
hankkeita vuosien 2001 ja 2002 budjeteissa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan näiden
puitteissa ei ole kuitenkaan mahdollista rahoittaa läheskään kaikkia Suomen puheenjohtajatehtävän uskottavuuden kannalta tärkeitä hankkeita. Suomen puheenjohtajakauden ohjelma edellyttää valiokunnan käsityksen mukaan lisärahoitusta jo vuonna 2001. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi lausuman.
Valiokunnan lausumaehdotus 2
Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakauden ohjelman edellyttämän
mahdollisen lisärahoitustarpeen siten,
että vuotta 2001 koskeva määrärahatarve voidaan ottaa huomioon jo ensimmäisessä lisätalousarviossa.
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan
muut menot
50. Eräät valtionavut
Valtiovarainvaliokunnan ehdotuksesta eduskunta otti kuluvan vuoden talousarvioon 1 000 000
markan määrärahan Eurooppalainen Suomi ry:n
toimintaan. Tässä yhteydessä (VaVM 33/1999
vp) valiokunta korosti moniarvoisen Eurooppatiedotuksen merkitystä, jossa myös EU:n ulko66
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puolella olevat Euroopan maat otetaan huomioon.
Hallitus on ehdottanut vuodelle 2001 kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen 3 000 000
markkaa. Valiokunta pitää erityisesti euron
käyttöönoton vuoksi kansalaisjärjestöjen tiedotustoimintaan suunnattavia lisäresursseja erittäin tarpeellisina. Samalla valiokunta korostaa
sekä Eurooppalainen Suomi ry:n että Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:n pitkäjänteisen toiminnan turvaamista määrärahoja jaettaessa. Talousarvioaloitteiden TAA 1018/2000 vp ja TAA
1070/2000 vp perusteella Eurooppa-tiedotukseen
varatusta
määrärahasta
osoitetaan
1 200 000 markkaa Eurooppalainen Suomi ry:lle
ja talousarvioaloitteen TAA 535/2000 vp perusteella 300 000 markkaa Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle.
Yhdistyneisiin kansakuntiin liittyvää toimintaa on korostettu hallituksen esityksen perusteluissa. Samoin eri yhteyksissä on todettu tarve
kehittää kansalaisjärjestötoiminnan roolia osana
YK:n ja muuta globaalia toimintaa. Vuotta 2001
vietetään YK:n vapaaehtoistoiminnan vuotena,
jolloin halutaan erityisesti korostaa kansalaisjärjestötoiminnan merkityksellisyyttä. Suomi on
YK:n jäsenvaltiona sitoutunut YK:n ja sen alaja erityisjärjestöjen päätöksentekoon ja toimintaan liittyvän tiedotuksen asianmukaiseen hoitoon. Suomessa omaksuttu malli, jossa itsenäiset kansalaisjärjestöt hoitavat tätä tehtävää, on
osoittautunut toimivaksi ja hyödyttänyt kustannustehokkaalla tavalla niin kansalaistoiminnan
kuin valtionhallinnonkin tarpeita.
YK-pohjaisten kansalaisjärjestöjen valtionapujen nimellisarvo on lamavuosina tehtyjen
tuntuvien leikkausten jälkeen jo useita vuosia
pysynyt muuttumattomana. Tämä on heikentänyt järjestöjen perustehtävien toteuttamismahdollisuuksia. Valtionapujen tasoa ei myöskään
vuoden 2001 talousarvioesityksessä ole ehdotettu nostettavaksi. Valiokunta ehdottaa momentille lisättäväksi 550 000 markkaa YK-pohjaisten
järjestöjen toimintaan. Määrärahalisäys jaetaan
käyttösuunitelmassa mainituille yhteisöille seuraavasti: Suomen YK-liitto ry 150 000 markkaa,
Suomen Pakolaisapu ry 150 000 markkaa, Suo-
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men YK:n lastenapu UNICEF ry 100 000 markkaa, YK:n Naisten Kehitysrahasto, Suomen Yhdistys ry 50 000 markkaa, muut kansainvälistä
toimintaa harjoittavat yhteisöt 100 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 7 205 000 mk.
Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten
maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille
yhteisöille. Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan
Eurooppalainen Suomi ry:lle 1 200 000 mark-

kaa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle
300 000 markkaa.
Käyttösuunnitelma:

mk

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus

3 000 000

Suomen YK-liitto ry

1 150 000

Suomen Pakolaisapu ry

1 050 000

Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi

600 000

Suomen YK:n lastenapu UNICEF ry

400 000

YK:n Naisten Kehitysrahasto,
Suomen Yhdistys ry

200 000

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt

160 000

SPR:n kansainvälisen humanitaarisen
oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa

245 000

Muut kansainvälistä toimintaa
harjoittavat yhteisöt

400 000

Yhteensä

7 205 000
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01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset
51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha)
Rikosuhripäivystys. Lakivaliokunta on talousarvioesityksestä antamassaan lausunnossa LaVL
11/2000 vp kiinnittänyt huomiota rikosuhrien
aseman tarkasteluun. Rikosten uhreja auttava
valtakunnallinen organisaatio Rikosuhripäivystys tarjoaa rikoksen ja rikosyrityksen kohteeksi
joutuneelle ja hänen läheisilleen henkistä tukea
ja käytännön neuvoja. Toimintaa toteuttavat
koulutetut, vapaaehtoiset tukihenkilöt ja puhelinpäivystäjät, ja sitä ohjaavat ihmissuhdealan
koulutuksen saaneet aluesihteerit.
Lakivaliokunnan em. lausunnosta ilmenee,
että Rikosuhripäivystyksen pääasiallinen rahoitus muodostuu Raha-automaattiyhdistyksen toiminta-avustuksesta ja oikeusministeriön vuotuisesta avustuksesta. Raha-automaattiyhdistyksen
avustus on nyttemmin laskenut 3 000 000 markasta 2 500 000 markkaan oikeusministeriön
avustuksen pysyessä ennallaan 200 000 markassa. Tulojen vähenemisen ja kustannustason nousun seurauksena Keski-Suomen aluetoimiston
toiminta on päättynyt ja Päijät-Hämeen aluetoimisto joudutaan lakkauttamaan vuoden 2001
alussa. Myös Kymen aluetoimistoa uhkaa lakkauttaminen. Lakivaliokunta on pitänyt välttämättömänä, että Rikosuhripäivystys saadaan
valtion kustantamaksi, pysyväksi valtakunnalliseksi palveluksi.
Edellä esitetyn perusteella momentille lisätään 500 000 markkaa rikosuhripäivystykseen
käyttösuunnitelman kohtaan Muut avustukset.
Saamelaisten kulttuuri-itsehallinto. Momentin määrärahasta käytetään momentin perustelui-
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hin sisältyvän käyttösuunnitelman mukaan 5,5
miljoonaa markkaa avustuksiin saamelaisten
kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen. Käytännössä määrärahalla rahoitetaan käännöstöitä mukaan lukien tulkkipalvelut saamelaisalueen kunnille ja viranomaisille.
Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoon liittyvät määrärahat ovat tarpeeseen nähden olleet
niukat. Tämä on näkynyt ennen muuta Saamelaiskäräjien saamen kielitoimiston Utsjoen toimipisteen kääntäjä- ja tulkkausresurssien vähäisyytenä. Myös kielilain mukaisiin avustuksiin
kohdistuu lisäystarpeita. Valiokunta katsoo, että
lakiin saamelaiskäräjistä (974/1995) perustuvan
saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon mukaisesti
on saamen kielen asema turvattava momentin
määrärahaa tarvittaessa lisäämällä. Momentille
lisätään 200 000 markkaa saamelaisalueen kunnille ja viranomaisille tarjottaviin käännöspalveluihin käyttösuunnitelman kohtaan Avustukset
saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 48 200 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
Määrärahaa saa lisäksi käyttää painavasta
syystä avustuksiin ympäristövahingoista johtuvien oikeudenkäyntien korvaamiseen sekä ympäristönsuojelua koskevissa hallintoasioissa aiheutuneisiin tarpeellisiin edunvalvontakustannuksiin. Avustusta voidaan suorittaa, jos asialla
voidaan katsoa olevan tärkeää merkitystä yleisen ympäristönsuojelun edun kannalta tai huomattavaa vaikutusta lukuisten henkilöiden oloihin ja asianosaiselle tai kantajalle aiheutuvia kuluja ei voida pitää kohtuullisina ottaen huo-
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mioon hänen maksukykynsä. Avustus voi koskea vain osaa kustannuksista.
Käyttösuunnitelma:
Rikosvahinkokorvaukset sekä
syyttömästi vangituille ja tuomituille maksettavat korvaukset

mk

39 300 000

Avustukset saamelaisten kulttuuriitsehallinnon ylläpitämiseen

5 700 000

Avustukset ympäristöoikeudenkäyntikuluihin ryhmäkannetyyppisissä asioissa

200 000
3 000 000

Muut avustukset
Yhteensä

että myöskään vuoden 2001 talousarvioesitykseen ei ole varattu palkkauksen korjaamiseen
tarvittavia määrärahoja.
Korkeimpien oikeuksien palkkaukset on sisällytetty vuoden 2001 talousarvioesitykseen
täysimääräisinä sen mukaan, mitä säädetään korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetussa laissa (196/1991, muut.
352/1999) ja asetuksessa (353/1999). Palkankorotukset edellyttäisivät ko. lain muuttamista.
Neuvottelut asiasta ovat valtiovarainvaliokunnan saaman tiedon mukaan yhä meneillään.
Tavoitteena on korvata nykyinen korkeimpien
oikeuksien palkkauslaki uudella lailla.

48 200 000

50. Rangaistusten täytäntöönpano
10. Tuomioistuinlaitos
Eduskunta edellytti 22.1.1999 hallituksen huolehtivan siitä, että korkeimpien oikeuksien presidenttien ja jäsenten palkkaus korjataan sille tasolle, jolla se on ollut ennen ns. palkkalain voimaantuloa suhteessa valtionhallinnon ylimpien
virkamiesten palkkaukseen. Valiokunta toteaa,

Valtiovarainvaliokunta toteaa, että eduskunta on
rangaistusten täytäntöönpanon hallintoa koskevan lain ja eräiden siihen liittyvien lakien käsittelyn yhteydessä muuttanut selvitysosassa mainitun "yhdyskuntaseuraamuskeskuksen" "kriminaalihuoltolaitokseksi" ja "vapausseuraamusviraston" "rikosseuraamusvirastoksi".
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07. Kihlakunnat
Luvun perustelujen selvitysosassa on todettu,
että kihlakunnanvirastojen toimitiloja koskeva
läänikohtainen uudelleenarviointi tehdään toimitilastrategian mukaisesti ja strategian edellyttämät toimenpiteet käynnistetään käytettävissä
olevien resurssien mukaisesti.
Saadun selvityksen mukaan kihlakuntahallinnon yhteistyöryhmä on priorisoinut vuosittain
"viisi kiireellisintä" toimitilahanketta, joita on
pyritty viemään eteenpäin. Näiden lisäksi on pyritty ratkaisemaan myös muita tarpeelliseksi katsottuja toimitiloihin liittyviä ongelmia.
Sisäasiainministeriön valiokunnalle antaman
selvityksen mukaan ongelmallisimpia kihlakunnanvirastoja toimitilojen osalta ovat tällä hetkellä Raahen, Raision ja Ylä-Savon kihlakunnanvirastot. Tilat ovat ahtaat ja epätarkoituksenmukaiset. Useilla paikkakunnilla myös työterveyshuollon edustajat ja työsuojeluviranomaiset ovat
joutuneet puuttumaan työskentelyyn tiloissa,
jotka aiheuttavat työntekijöille ilmeisen terveysriskin.
Valtiovarainministeriöltä saadun selvityksen
mukaan kihlakunnanvirastojen toimitiloihin liittyvät erilaiset tarpeet käydään kattavasti läpi
vuosien 2002—2005 määrärahakehysten valmistelun yhteydessä ja tällöin varaudutaan välttämättömiin lisämenoihin. Valiokunta pitää kihlakunnanvirastojen akuutteja toimitilaongelmia
niin vakavina, ettei niitä voida ratkaista virastojen toimintamenojen nykytasolla. Valiokunta
ehdottaa hyväksyttäväksi lausuman.
Valiokunnan lausumaehdotus 3
Eduskunta edellyttää, että kihlakunnanvirastojen toimitiloissa olevat, myös terveydellisiä haittoja aiheuttavat puutteet ja
muut toimitilatarpeet selvitetään pikaisesti siten, että korjaaviin toimenpiteisiin
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voidaan ryhtyä tarvittaessa jo vuoden
2001 aikana.
75. Poliisitoimi
Poliisin talousarviorahoitusta on viime vuosina
koko ajan lisätty. Vuonna 1998 lisäys edellisvuoteen verrattuna oli 169 miljoonaa markkaa,
vuonna 1999 155 miljoonaa markkaa ja kuluvana vuonna 101 miljoonaa markkaa. Vuodelle
2001 hallitus on esittänyt poliisin toiminnan turvaamiseen 91 miljoonan markan lisäystä kuluvaan vuoteen verrattuna. Samanaikaisesti poliisin edellisiltä vuosilta siirtyvä rahoitus on pienentynyt 121 miljoonasta markasta 27 miljoonaan markkaan aikavälillä 1997—2000. Poliisitoimen menot ovat em. aikavälillä kasvaneet 473
miljoonaa markkaa, mistä palkkausmenojen
osuus on 370 miljoonaa markkaa. Rahoitusvajeen kasvu on tänä aikana ollut 111 miljoonaa
markkaa.
Poliisin menojen vertaaminen eri vuosina on
ongelmallista ja loppusummat eivät ole vertailukelpoisia. Valtiovarainvaliokunta on luetellut
vertailtavuutta vaikeuttavia tekijöitä vuoden
1999 ensimmäisestä lisätalousarviosta antamassaan mietinnössä VaVM 3/1999 vp.
Lisämenoja ovat kuluvana vuonna aiheuttaneet erityisesti kansainvälisten sopimusten velvoitteet ja lupapalvelusten kysynnän muutokset,
joihin poliisi ei voi vaikuttaa. Vuodelle 2001 esitetystä lisäyksestä 10 miljoonaa markkaa aiheutuu valtioneuvoston 5.10.2000 tekemästä huumausainepolitiikan tehostamista koskevasta periaatepäätöksestä. Ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta menotasoon kohdistuu jatkuvasti paineita. Yhtenä esimerkkinä näistä on polttonesteiden hintojen voimakas kohoaminen.
Poliisin tehtäviä ja keskeisiä toimintaympäristön muutoksia on kuvattu luvun perustelujen
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selvitysosassa. Perusteluissa on todettu, että poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on ollut
lievässä kasvussa. Rikollisuuden monimutkaistuminen ja ammattimaistuminen lisäävät poliisin työmäärää tehtävämäärien kasvun lisäksi.
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan törkeät väkivaltarikokset ovat kuluvan vuoden aikana lisääntyneet runsaat 10 prosenttia. Myös
ryöstörikollisuus on lisääntynyt suhteellisesti ottaen paljon ja huumerikosten kasvu on jatkunut.
Samoin ajoneuvorikollisuus on tasaisessa kasvussa.
Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on
todettu, että poliisin voimavaroja lisätään ja vahvistetaan toimintaedellytyksiä estää huumausainerikollisuutta, selvittää talousrikoksia sekä ehkäistä järjestäytynyttä rikollisuutta. Valtiovarainvaliokunta pitää tärkeänä, että poliisin määrärahat ovat hallitusohjelman edellyttämällä tasolla siten, että poliisin palvelujen saatavuus
myös suurten kaupunkien ulkopuolella voidaan
turvata. Käytännössä tämä tarkoittaa, että on
huolehdittava poliisien määrän riittävyydestä.
Poliisien määrä oli kuluvan vuoden syyskuussa
saadun tiedon mukaan 8 058. Riittävillä koulutusmäärillä on turvattava se, että poliisien luonnollinen poistuma lähivuosina kyetään korvaamaan. Kuluvana vuonna Poliisikoulussa aloitti
432 opiskelijaa. Saadun selvityksen mukaan
aloituspaikkojen määrä aiotaan ensi vuonna
asettaa 360 opiskelijan tasolle. Jotta poliisien
määrä ei vähenisi myöskään suunnittelukauden
loppupuolella vuoteen 2005 saakka, vuosittaisten aloituspaikkojen määrä tulisi olla jatkossakin tällä tasolla.
Valiokunta pitää tärkeänä, että poliisitoimen
vaatima kokonaisrahoitustarve selvitetään pikaisesti. Vuoden 2000 lisätalousarviosta antamaansa mietintöön VaVM 13/2000 vp viitaten valiokunta pitää edelleen tärkeänä, että poliisitoimen
kirjanpito, laskentatoimi ja budjetointi saatetaan sille tasolle, että eri vuosien menotason seuranta on mahdollista ja määrärahoista päättäminen voidaan jatkossa perustaa luotettaville arvioille määrärahatarpeesta.

80. Pelastustoimi
Valtiovarainvaliokunta kiinnitti kuluvan vuoden talousarviosta antamassaan mietinnössä
VaVM 33/1999 vp huomiota pelastushelikopteritoimintaan. Sisäasiainministeriön asettama helikopterityöryhmä ehdotti vuoden 1999 helmikuussa jättämässään mietinnössä, että toiminta
organisoitaisiin kahdeksalle toimipaikalle ja
koko maan kattavaksi. Valiokunta toistaa em.
mietinnössään esittämänsä kannan, että siviilihelikopteritoiminta ei voi perustua, kuten tällä
hetkellä, pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen avustuksiin.
Saadun selvityksen mukaan sisäasiainministeriö käy vuoden 2001 aikana neuvottelut pelastushelikopteritoiminnan järjestämisestä eri tahojen kanssa. Valiokunta pitää tärkeänä, että näiden neuvottelujen tuloksena pelastushelikopteritoimintaa koskevat ratkaisut voidaan sisällyttää
jo vuoden 2002 talousarvioon.
90. Rajavartiolaitos
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Hallitus on esittänyt rajavartiolaitokselle nettomäärärahaa vuodelle 2001 vajaat 982 miljoonaa
markkaa. Rajavartiolaitoksen omassa esityksessä, joka oli hallituksen esittämää korkeampi, oli
valiokunnan saaman selvityksen mukaan jo valmiiksi huomioitu aikaisempien vuosien säästöjen käyttö toiminnan osittaiseen rahoittamiseen.
Hallituksen esittämä määrärahataso tarkoittaa
näiden siirtyvien erien käyttämistä aikaisempaa
merkittävästi enemmän toiminnan rahoittamiseen. Siirtyvillä erillä on erityisesti turvallisuussektorilla tärkeä merkitys yllättävien tilanteiden
varalta ja toiminnan jatkumisen turvaajina.
Laskennallisesti rajavartiolaitoksen vuoden
2001 määrärahataso tarkoittaa noin 14 miljoonan markan leikkausta vaadittavaan menotasoon, mikä vastaa noin 70 henkilön palkkauskustannuksia. Rajavartiolaitoksen vuoden 2001
talousarvioehdotus sisälsi valmiiksi noin 60 henkilön vähentämisen vuoden 1999 tasosta siirryttäessä soveltamaan Schengenin säännöstöä.
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Suunniteltu henkilöstövähennys on pääasiassa
kohdennettu Schengen-alueen sisärajan henkilöstöön.
Henkilöliikenteen määrä ulkorajojen rajanylityspaikoilla on kasvanut. Samanaikaisesti Venäjän rajavartiopalvelun toimintakyky on heikentynyt ja pyrkimys laittomaan maahantuloon Venäjältä Suomeen on lisääntynyt. Myös Venäjää
kauttakulkumaana käyttävien turvapaikanhakijoiden luvattomat rajanylitykset maastorajalla
ovat lisääntyneet.
Suomi on sitoutunut Schengenin säännöstössä huolehtimaan myös rajanylityspaikkojen välisen raja-alueen riittävästä valvonnasta. Edellä
todetut henkilöstövähennykset johtavat käytännössä siihen, että rajavalvonnasta joudutaan siirtämään henkilöstöä rajatarkastustehtäviin. Rajavalvonnan määrän laskua ei voida korvata teknisellä valvonnalla.
Valiokunta katsoo, että rajatilanteen kehitys
Venäjällä edellyttää rajavalvonnan määrän lisäämistä Suomessa. Jos rajatilanne vaikeutuu nykyisestään, on rajavartiolaitoksen toimintamenoja lisättävä eikä vähennettävä, kuten viime
vuosina on toistuvasti tehty. Nykytasoisen rajavalvonnan ylläpitämiseksi ilman siirtyvien erien
nykyistä laajempaa käyttöä valiokunta ehdottaa
momentille lisättäväksi 10 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään nettomäärärahaa
991 986 000 mk.
(2.—4. kappale kuten HE)
97. Avustukset kunnille
Talousarvioesityksen mukaan kunnallistalous
vahvistuu vuonna 2001 edelleen ja valtion toimenpiteet vahvistavat kuntataloutta kuluvaan
vuoteen verrattuna nettomääräisesti noin 560
miljoonalla markalla. Tällöin on arviossa otettu
huomioon valtion toimenpiteistä johtuvat kuntien menojen muutokset, veroperustemuutokset
sekä valtionosuuksien kustannustenjaon tarkistus ja indeksikorotukset. Kuntien menoja lisää
vuonna 2001 muun muassa esiopetusuudistus.
Tuloja puolestaan vähentävät mm. ansiotulojen
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verotukseen tehtävät kevennykset. Kokonaistasolla kuntien rahoitusasema paranee ensi
vuonna. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta on
vielä ensi vuonna suurempi kuin kuntien kassavarat, mutta lähivuosina kuntien velkaantuminen vähenee. Kuntien verotulot kasvavat kuluvana vuonna yli 8 prosenttia ja lähivuosina keskimäärin noin 4 prosenttia vuodessa. Kuntien
yhteenlaskettu vuosikate paranee tänä vuonna
yli 3 mrd. markkaa ja pysyy 12—13 mrd. markan tasossa lähivuosina.
Tasapainoisesta yleiskuvasta huolimatta kuntien taloustilanteen eriytyminen jatkuu vuonna
2001. Kuntien taloudellinen kehitys poikkeaa
maakunnittain, kuntatyypeittäin ja kuntakoon
mukaan koko maan keskimääräisestä tilanteesta. Erityisesti rahoituksen riittävyysongelmat
keskittyvät lähitulevaisuudessa pieniin, asukasluvultaan alle 6 000 asukkaan kuntiin. Heikointa talouskehitys on alkutuotantokunnissa ja teollistuneissa maaseutukunnissa, joissa myös investointiaste on usein alhainen.
Erityinen merkitys kuntien taloustilanteen
eriytymisessä vuonna 2001 on sillä, että yhteisöverouudistus tulee tuolloin kokonaisuudessaan
voimaan. Valtiovarainvaliokunta toi kuluvan
vuoden talousarviosta antamassaan mietinnössä
VaVM 33/1999 vp yksittäisinä ongelmina eriytymisessä esille myös arvonlisäveron hyvitysten
ja takaisinperinnän välisen kuntakohtaisen epäsuhdan; erot arvonlisäveron palautusten ja takaisinperinnän välillä ovat erittäin suuret.
Negatiivisten vuosikatteiden yhteenlaskettu
markkamäärä oli vielä vuonna 1997 noin 340
miljoonaa markkaa, mutta putosi vuonna 1999
140 miljoonaan markkaan, jolloin negatiivisen
vuosikatteen teki 87 kuntaa. Kuluvana vuonna
näitä kuntia on alustavien, sisäasiainministeriöstä saatujen tietojen mukaan jonkun verran vähemmän (81), mutta lukumäärän ennakoidaan
uudelleen kasvavan vuosina 2001 ja 2002 (110
ja 105).
Kuten
hallintovaliokunnan
lausunnossa
HaVL 15/2000 vp on todettu, akuuttia apua juuri negatiivisten vuosikatteiden kunnille tarjoaa
valtion talousarvioon vuosittain otettava määräraha kuntien harkinnanvaraiseen avustamiseen.
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Avustusta voidaan momentin perustelujen mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen
tarpeessa. Siihen vaikuttavina tekijöinä otetaan
huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.
Avustuksen jakoperusteissa esitetään lisäksi
vuonna 2001 otettavaksi huomioon kuntien valtionosuuslain täytäntöönpanosta johtuvat erityiset taloudelliset vaikeudet.
Hallitus ehdottaa harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin vuodelle 2001 käytettäväksi 320
miljoonaa markkaa, joka vastaa kuluvan vuoden
varsinaisessa talousarviossa tarkoitukseen varattuja määrärahoja. Lisätalousarviossa harkinnanvaraisiin avustuksiin on osoitettu 100 miljoonaa
markkaa lisää vuodelle 2000. Valtiovarainvaliokunta katsoo, että niukkojen määrärahojen puitteissa harkinnanvaraista rahoitusavustusta tulee
ohjata ennen muuta kaikkein heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa oleviin kuntiin, jolloin
rahoitusavustuksella on myös muuttoliikettä ehkäisevä vaikutus. Kuntien tulojen pitää olla ensisijaisesti lakisääteisiä niin, että harkinnanvaraiseen tukeen turvaudutaan vain kuntien poikkeuksellisissa ja tilapäisissä rahoitusvaikeuksissa. Valiokunta korostaa myös kuntien yhteistyön merkitystä palvelujen tarjoamisessa. Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus seuraa harkinnanvaraisiin avustuksiin käytettävissä olevan
määrärahan riittävyyttä vuonna 2001 ja tuo tarvittaessa eduskunnalle esitykset lisämäärärahoiksi avustusten maksamiseen.
Valtiovarainvaliokunta viittaa kuntatalouden
osalta selvitysmies Jukka Pekkarisen kuluvan
vuoden lopussa jätettävään selvitykseen. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi lausuman.
Valiokunnan lausumaehdotus 4
Eduskunta edellyttää, että kunnallistaloutta koskevan, kuluvan vuoden lopussa
jätettävän selvitysmiehen raportin edellyttämät säännösmuutokset saatetaan
eduskunnan käsittelyyn jo vuoden 2001
aikana.

98. Alueiden kehittäminen
Luvun perustelujen selvitysosan mukaan alueellisella kehittämispolitiikalla huolehditaan, että
maan kaikki alueet, kaupungit ja maaseutu kehittyvät tasapuolisesti. Aluekehittämistyössä
painotetaan uudella ohjelmakaudella yhä enemmän osaamista ja kaupunkien roolia alueiden kehittämisen edistäjänä.
Parhaillaan ollaan käynnistämässä vuoden
2006 loppuun kestävä aluekeskusten kehittämisohjelmakausi. Ohjelmatyöllä pyritään saamaan
aikaan kaikki maakunnat kattava kehittyvä aluekeskusten verkosto. Aluekeskuksia voi olla 30—
40. Tarkoituksena saadun selvityksen mukaan
on jatkossa suunnata aluepolitiikan voimavaroja
tämän aluekeskusverkoston vahvistamiseen, jotta pitkällä aikavälillä aluekehitystä ja muuttoliikettä voidaan tasapainottaa.
Talousarvioesityksessä ehdotetaan aluekeskusohjelmiin käytettäväksi budjettivuonna
10 miljoonaa markkaa. Valtiovarainvaliokunta
pitää tätä määrärahaa liian pienenä ohjelmatyön
tavoitteisiin ja kaavailtujen aluekeskusten määrään nähden. Vaarana on, että aluekeskusten kehittämisohjelmatyön perimmäiset tavoitteet vaarantuvat ja keskittymiskehitys jatkuu. Esitetty
määräraha riittänee korkeintaan aluekeskusmallin suunnittelutyön aloittamiseen. Valiokunta
katsoo, että aluekeskusohjelman ja sitä tukevien
muiden kehittämisohjelmien toteuttamiseen tulee varata riittävät määrärahat, jotta ohjelmilla
on todellista vaikuttavuutta.
Valiokunta toteaa, että aluekeskusohjelmien
lisäksi ohjelmavalikoimassa ovat käytettävissä
esimerkiksi osaamiskeskusohjelmat, kaupunkiohjelmat ja maaseutuohjelmat. Maakuntien
kehittämisstrategioita tukevia seudullisesti,
alueellisesti ja kansallisesti tärkeitä hankkeita
varten pitää olla jatkossakin käytettävissä myös
kansallista maakunnan kehittämisrahaa.
Osaamiskeskusohjelmien osalta valiokunta
pitää epäkohtana, että näihin tarvittavasta 30
miljoonan markan määrärahasta noin puolet pitää kerätä useiden ministeriöiden budjeteista.
Tästä aiheutuu paljon ylimääräistä hallinnollista
työtä ja eri osaamiskeskukset joutuvat eriarvoi73
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seen asemaan. Jatkossa valiokunta pitääkin tarpeellisena osaamiskeskusohjelmien perusrahoituksen kokoamista yhden ministeriön hallinnonalalle. Osaamiskeskusten toimintaa olisi
myös kehitettävä niin, että niiden vaikutus heijastuisi maantieteellisesti nykyistä laajemmalle.
Valtiovarainvaliokunta kiinnitti kuluvan vuoden talousarviosta antamassaan mietinnössä
VaVM 33/1999 vp huomiota nk. valkoisilla
alueilla toimiviin yrityksiin. Alueet, joilla voidaan käyttää vain rajallisesti EU:n rakenneohjelma-alueiden tai kansallisten tukialueiden mahdollisuuksia, ovat kehittyneet kasvukeskuspaikkakuntia hitaammin. Valiokunta katsoo edel-
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leen, että yrityksille suunnattuja määrärahoja
TE-keskusten kautta nk. valkoisille alueille tulisi lisätä, jotta näillä alueilla toimivien yritysten
kyky kehittyä kasvualoilla paranisi.
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)
Luvun perusteluissa todettuun viitaten momentille lisätään aluekeskusohjelmiin 15 000 000
markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 52 500 000 mk.
(2. ja 3. kappale kuten HE)
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokan perusteluissa on todettu, että puolustusvoimat ylläpitää sellaista sotilaallista puolustuskykyä, joka kyetään sopeuttamaan muuttuviin uhkatilanteisiin ja jolla hallitaan eriasteiset
kriisitilanteet sekä pystytään torjumaan Suomen
alueelle suunnatut eritasoiset sotilaalliset toimenpiteet.
Talousarvioesityksen määrärahataso alittaa
valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa vuonna 1997 (VNS 1/1997
vp) määritellyn vuoden 2001 rahoitustarpeen
noin 600 miljoonalla markalla. Valiokunnan
saaman selvityksen mukaan tämä vastaa noin
1,17 prosentin bkt-osuutta. Parin vuoden sisällä
bkt-osuus uhkaa laskea alle yhden prosentin.
Em. selonteossa puolustusmäärärahojen bktosuudeksi arvioitiin 1,5 prosenttia vuosina
2000—2004, minkä oli määrä laskea vuoteen
2008 mennessä 1,27 prosenttiin.
Puolustusvaliokunta on lausunnossaan PuVL
7/2000 vp katsonut, että päätöksenteon luotettavuus ja pitkäjänteinen suunnittelu edellyttäisivät hallituksen aikanaan esittämien ja eduskunnan vahvistamien suuntaviivojen noudattamista
budjetoinnissa. Puolustusvaliokunta on katsonut, että nyt esitetyllä määrärahatasolla ei pysyvänä ja useampia vuosia jatkuvana voida enää
ylläpitää nykyistä kansallista puolustuskykyä.
Valtiovarainvaliokunta yhtyy puolustusvaliokunnan kantaan.
Saadun tiedon mukaan vuodesta 2001 selvitään vielä likimain esitetyllä määrärahatasolla.
Puolustuspoliittisen selonteon linjaukset edellyttävät merkittävää määrärahojen lisäystä viimeistään vuonna 2002. Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa hyväksyttäväksi lausuman.

Valiokunnan lausumaehdotus 5
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee vuoden 1997 turvallisuus- ja
puolustuspoliittisen selonteon tarkistuksen linjaukset keväällä 2001 siten, että ne
perustuvat realistiselle ja kansallisen
puolustuskyvyn turvaavalle määrärahatasolle vuodesta 2002 lähtien.
01. Puolustusministeriö
74. Uudisrakennukset ja perusparannukset
(siirtomääräraha 3 v)
Valtiovarainvaliokunta kiinnittää puolustusvaliokunnan budjettilausuntoon viitaten huomiota
puolustusvoimien kiinteistöjen merkittävään peruskorjaustarpeeseen. Erityisen kiireisiä toimia
vaatii puuttuminen kasarmien homeongelmiin.
Tarkoitukseen ei ole esitetty varoja vuoden 2001
talousarvioesityksessä.
10. Puolustusvoimat
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Eduskunta totesi vastauksessaan hallituksen
puolustuspoliittiseen selontekoon vuonna 1997,
että kotimaisen puolustustarviketeollisuuden
toiminnan turvaaminen on keskeinen osa Suomen itsenäisen puolustuksen taloudellista ja sotilaallista perustaa. Useissa yhteyksissä eduskunta on katsonut, että puolustusvoimien hankinnoista keskeisesti riippuvan kotimaisen puolustusmateriaalia valmistavan teollisuuden toiminta edellyttää varmuutta jatkuvasta tilauskannasta. Valtiovarainvaliokunta toteaa, että ellei
tätä varmuutta jatkuvasta tilauskannasta kyetä
antamaan viimeistään keväällä 2001 tehtävän se75
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lonteon tarkistuksen yhteydessä, uhkaa Suomea
luopuminen kotimaisesta puolustustarviketeollisuudesta.
Puolustusmateriaalihankintoihin
vuodelle
2001 ehdotetussa määrärahassa, 3 186 miljoonassa markassa, on vähennystä kuluvaan vuoteen verrattuna 534 miljoonaa markkaa. Saadun
selvityksen mukaan puolustusmateriaalihankintojen ns. kertahankintavaroja on talousarvioesityksessä leikattu 290 miljoonalla markalla puolustusministeriön esitykseen nähden. Tämä leikkaus joudutaan valiokunnan saaman tiedon mukaan kohdentamaan ensisijaisesti kotimaiselta
teollisuudelta ostettaviin tuotteisiin ja palveluihin.
Valtiovarainvaliokunta katsoo, että esitetty
määrärahataso on ristiriidassa pääluokkaperusteluissa kuvatun kehityslinjan kanssa. Pääluokkaperustelujen mukaan kotimaisen puolustustarviketeollisuuden toimintaedellytykset pyritään
turvaamaan riittävillä kotimaisilla tilauksilla ja
tuotekehityshankkeilla. Kotimaiselta teollisuudelta tehtävien hankintojen osuutta pyritään perustelujen mukaan lisäämään siten, että vuoden
2003 loppuun mennessä vähintään puolet puolustusmateriaalihankintoihin käytettävissä olevista määrärahoista kohdistuu kotimaahan ottaen huomioon vastakaupat ja materiaalin elinjaksokustannukset. Tämä tavoite edellyttäisi
merkittävästi esitettyä korkeampaa materiaalihankintamäärärahojen tasoa jo vuonna 2001.
Saadun selvityksen mukaan puolustushallinnolla on paljon tarpeita, joissa kotimainen teollisuus voisi olla päätoimittajaroolissa. Epävarmuus tulevasta määrärahakehityksestä hidastaa
ja hankaloittaa myös puolustushallinnon pitkäjänteistä päätöksentekoa ja vähentää edellytyksiä teollisuuden tasaiseen kuormitukseen. Seurauksena tästä on, että puolustusteollisuus ei kykene pitämään palveluksessaan osaavaa henkilöstöä. Puolustusmateriaalin osalta joudutaan
huoltovarmuudessa tukeutumaan entistä enemmän muiden maiden ratkaisuihin ja apuun ilman, että Suomella on vastavuoroisesti annettavaa muiden maiden huoltovarmuuden turvaamiseen.
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Kuten valiokunta jo vuoden 2000 lisätalousarviosta antamassaan mietinnössä VaVM
13/2000 vp totesi, erityisen raskaana alan teollisuus kokee tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikeutumisen, millä on kielteinen heijastusvaikutuksensa myös alalle välttämättömään tuotantorakenteen muutokseen. Puolustusteollisuutemme teknologinen uudistaminen ei onnistu, vaan
yritykset joutuvat siirtämään resurssinsa muille
aloille tai lopettamaan puolustusmateriaalitoimintojaan. Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisääminen on edellytys myös edellä todetulle tavoitteelle päästä siihen, että vähintään puolet puolustusmateriaalihankinnoista kohdistuisi kotimaahan.
Valtiovarainvaliokunta puoltaa esitettyä merivoimien uudistamisen tilausvaltuutta vuosille
2001—2006. Tilausvaltuudesta odotetaan aiheutuvan talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja em. vuosina enintään 1 985 miljoonaa markkaa. Vuoden 2001
maksatukset ovat tästä enintään 275 miljoonaa
markkaa. Valiokunta pitää tärkeänä huolehtia
liikkuviin laivastoyksiköihin ja rannikkojoukkoihin perustuvasta suorituskyvystä. Asejärjestelmien ominaisuuksilla on korvattava sitä, mikä
määrässä menetetään kiinteää asejärjestelmää
purettaessa. Valiokunta korostaa erityisesti tilauksia kotimaiselta teollisuudelta merivoimien
tulevissa hankinnoissa.
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Puolustushallinnon oman talousarvioehdotuksen lähtökohtana oli saadun selvityksen mukaan
toiminta- ja taloussuunnitelman 2001—2004
mukainen vuoden 2001 rahoituskehys lisättynä
valtion vuoden 2000 virka- ja työehtosopimuksen mukaisten palkkojen korotusten aiheuttamilla menoilla. Hallituksen esitys supistaa puolustusvoimien toimintamenoja vajaat 40 miljoonaa
markkaa verrattuna hallinnonalan omaan esitykseen. Se jää selkeästi alle vuoden 1997 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisen määrärahatason.
Esitetyn määrärahatason seurannaisvaikutuksena joudutaan toimintamenomomentilla kasva-
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vien palkka- ja muiden kustannusten kattamiseksi kohdentamaan uudelleen varoja, jotka oli tarkoitus käyttää varusmiesten, reserviläisten ja
henkilökunnan koulutukseen sekä sota- ja kertausharjoituksiin. Varusmiesten maastoharjoitusvuorokausien lukumäärä jää noin 50:een tavoitteena olleen 60:n sijasta. Kertausharjoituksiin voidaan kutsua vain 60—65 prosenttia tarvittavasta reserviläismäärästä. Ilmavoimien lentotunteja joudutaan vähentämään merkittävästi
juuri käyttöön otetulla Hornet-kalustolla, mikä
merkitsee sekä operatiivisen valmiuden että lentoturvallisuuden laskua. Myös merivoimien
alusten käyttöä joudutaan rajoittamaan.
Toimintamenojen painopiste on vuonna 2001
kolmessa valmiusprikaatissa. Saadun selvityksen mukaan myöskään näissä ei hallituksen esittämällä toimintamäärärahakehyksellä saavuteta
tavoitteita kaikilla tulosalueilla. Määrärahat eivät mahdollista esimerkiksi suunnitellun maastovuorokausitason saavuttamista varusmieskou-

lutuksessa. Kertausharjoituksiin suunniteltujen
vuorokausimäärien toteuttaminen edellyttäisi
näissäkin joukko-osastoissa toimintamenomäärärahojen lisäystä. Myöskään kansainvälisiin
harjoituksiin osallistuvien joukkojen kaikkia
kustannuksia ei ole otettu huomioon talousarvioesityksessä.
Muiden kuin valmiusyhtymien toimintamenomäärärahat ovat vuonna 2001 vieläkin niukemmat. Määrärahat eivät riitä kaikkiin koulutusolosuhteiden kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin ja investointeihin, joiden osalta on tapahtunut jälkeenjääneisyyttä jo usean vuoden ajan.
Viime vuosien vähäisten kertausharjoitusten aiheuttamaa joukkojen suorituskyvyn laskua ei
voida poistaa nyt suunnitelluilla harjoituksilla.
Pelättävissä on, että nykyinen määrärahojen
taso jatkuessaan johtaa jo lähivuosina useiden
joukko-osastojen lakkauttamiseen kokonaan.
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALINNONALA

60. Valtion kiinteistölaitos
Käsiteltävänä olevan talousarvioehdotuksen luvun 28.60 päätösosa sisältää kiinteistölaitoksen
palvelu- ja muut toimintatavoitteet, investointien enimmäismäärän ja tärkeimmät kohteet sekä
lainanoton.
Valiokunta toteaa, että kiinteistölaitoksella
on mm. laadultaan, sijainniltaan ja käytöltään
hyvin erilaisia kiinteistöjä, joihin siten saattaa
käytännössä olla vaikeaa soveltaa samoja vuokraamista koskevia periaatteita.
Valtiovarainministeriöltä saadun selvityksen
mukaan kiinteistölaitoksen omaisuus arvostettiin vuonna 1995 käyttöomaisuuden osalta tuottopohjaisesti. Käyttöomaisuusluonteisille käyttöyksiköille määriteltiin tuottoarvomenetelmällä saadun tuottoarvon lisäksi vertailu-tarkistusmenetelmänä markkinahinta, jota eräissä
tapauksissa käytettiin tuottoarvon sijasta. Valtiovarainministeriö ja kiinteistölaitos sopivat
tuolloin käyttöomaisuuskiinteistöjä koskevan
tuottovaatimuksen olevan 5,5 prosenttia, jota
käyttäen myös kestävän tuoton pääomitus tapahtui. Liikelaitosaikana laitoksen tuottotavoitteena uudisrakennuksissa on ollut seitsemän prosenttia, mitä käytetään myös investointilaskelmissa. Uusien tilojen osalta on toteutunut seitsemän prosentin tuottotavoite vuokrissa, mutta peruskorjattujen tilojen osalta tavoitteena on ollut
tapauskohtainen tuottotavoite ja tavoite on
yleensä jäänyt seitsemän prosenttia alhaisemmaksi.
Valtiovarainvaliokunnan mielestä Valtion
kiinteistölaitoksen kiinteistöille asetettu korkea
tuottovaatimus on eräissä tapauksissa johtanut
jopa korkeampiin tuottovaatimuksiin kuin vapailla markkinoilla esiintyy. Esimerkiksi yliopistojen ja korkeakoulujen osalta kiinteistölaitos perii eräiden asiantuntijoiden mukaan varsin
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korkeita vuokria. Tämä sekä vuokramäärärahojen mitoitus valtion talousarviossa johtaa monimutkaiseen ja tarpeettomaan byrokratiaan sekä
saattaa vaikeuttaa asiantuntijakäsityksen mukaan ao. yksikön toimintaa.
Valtion kiinteistölaitokseen on siirretty omaisuutta opetusministeriöstä vuoden 2000 alussa,
ja ensi vuoden talousarvioesityksen mukaisesti
sille siirtyvät Vankeinhoitolaitoksen kiinteistöt.
Valtiovarainministeriö on asettanut yhteistyössä puolustusministeriön kanssa selvitystyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus
puolustushallinnon kiinteistöjen siirtämisestä
Valtion kiinteistölaitokseen ja metsät Metsähallitukseen vuoden 2002 alusta. Puolustusministeriön, valtiovarainministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön välillä on neuvoteltu aiesopimus puolustushallinnon kiinteistöjärjestelyistä. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut aiesopimusta. Käynnissä oleva valmistelutyö tähtää aikatauluiltaan siihen,
että puolustusministeriö, valtiovarainministeriö
sekä maa- ja metsätalousministeriö voivat kukin
osaltaan ottaa aiheutuvat muutokset huomioon
laatiessaan ja valmistellessaan ehdotuksia vuoden 2002 talousarvioesitykseksi. Lisäksi muun
muassa valtioneuvoston kanslian ja tasavallan
presidentin kanslian kiinteistöjen siirtoa Valtion
kiinteistölaitokseen vuoden 2002 alusta selvitetään.
Osaa nykyisin kiinteistölaitoksen hallinnassa
olevista kiinteistöistä käytetään siten, että niihin
tarkoituksiin olisi saatavissa kiinteistöjä tai huonetiloja myös vapailta markkinoilta. Osa taas on
sellaisia, joita ei olisi lainkaan saatavissa markkinoilta, ja osa sellaisia, kuten esimerkiksi yliopisto- ja korkeakoululaitoksen kiinteistöt, joita
on tosiasiassa lähes mahdoton korvata ao. paikkakunnilla vapailta markkinoilta saatavilla vastaavilla tiloilla. Valiokunta kiinnittää mainit-
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tuun seikkaan huomiota ja pitää välttämättömänä kokonaisarvion tekemistä Valtion kiinteistölaitoksen tulevasta toiminnasta sekä taloudelli-

sena yksikkönä että yhteiskunnallisena palveluorganisaationa.
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Pääluokka 29
OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Valiokunta pitää oikeina opetusministeriön hallinnonalan painopisteitä, joita ovat muun muassa peruspalvelujen rahoituspohjan vahvistaminen valtionosuuksia korottamalla. Kansallista
innovaatiojärjestelmää vahvistetaan siten, että
huolehditaan koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin perusrahoituksesta ja säilytetään tutkimusrahoitus korkealla tasolla. Tämän tavoitteen
onnistumiseksi valiokunta pitää välttämättömänä, että valtion omaisuuden myyntituloja käytetään opetuksen ja tutkimuksen rahoittamiseen.
Painopisteenä on myös koulutuksen, tieteen ja
kulttuurin tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen muun muassa sisältötuotantohankkeilla.
Talousarvioehdotuksen mukaan painopisteenä on myös nuorten elinolojen ja elämänhallinnan edellytyksien parantaminen yhteistyössä
muiden hallinnonalojen kanssa. Tähän liittyy
myös huumeiden vastainen toiminta. Valiokunta käsittelee tässä mietinnössään myöhemmin
momentin 33.53.50 kohdalla yksityiskohtaisemmin valtioneuvoston huumausainepolitiikan tehostamista koskevaa periaatepäätöstä ja
huumeiden vastaisessa työssä tarvittavia toimenpiteitä.
Valiokunta korostaa sitä, että kouluissa ja
nuorisotyössä huumeiden vastaisessa työssä pyritään ennen kaikkea ennalta ehkäisevään toimintaan. Valiokunta pitää hyvänä, että täydentävässä talousarvioehdotuksessa ehdotetaan opetustoimen henkilöstökoulutukseen periaatepäätöksen mukaisesti 4 000 000 markan lisämäärärahaa. Tämä määräraha on tarkoitus suunnata
koulutukseen, jonka avulla koulujen henkilöstö
kykenee tunnistamaan huumeongelmat sekä ohjaamaan nuoret hoitoon tai yksittäisten kokeilujen kohdalla lähinnä ennalta ehkäisevien toimenpiteiden piiriin. Nuorisotyön ehkäisevään
huumeiden vastaiseen toimintaan osoitetaan täy-
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dentävässä talousarvioehdotuksessa 2 000 000
markkaa.
Valiokunta pitää välttämättömänä, että huumeiden vastaiseen työhön kouluissa ja nuorisotoimessa osoitetaan jatkossa rahoitusta ennaltaehkäisevän työn edellyttämässä määrin.
05. Kirkollisasiat
21. Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Ortodoksisen kirkkokunnan virkojen palkkausrakennetta on vuonna 2000 tarkistettu. Valiokunnan mielestä virka- ja palkkausrakenteen kehittämistä tulee jatkaa vuonna 2001. Sen vuoksi
momentille lisätään 500 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 9 398 000 mk.
07. Opetushallitus
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Valiokunta viittaa valtion kuluvan vuoden talousarviota koskevassa mietinnössään saamenkielisestä oppimateriaalista lausumaansa. Oppimateriaalin tuottaminen vaatii edelleenkin tehostettuja toimenpiteitä. Momentille lisätään
100 000 markkaa saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään nettomäärärahaa
102 816 000 mk.
Määrärahaa saa käyttää myös oppimateriaalin kehittämiseen sekä ruotsinkielisen ja muun
vähälevikkisen oppimateriaalin tuottamiseen.
Määrärahasta käytetään 1 500 000 mk avustuk-
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sena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista varten.
10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
Opetusministeriö on asettanut yliopistoille vuodelle 2001 seuraavia tavoitteita: Yliopistojen
toiminnan tavoite on korkea laatu tutkimuksessa, opetuksessa ja taiteellisessa toiminnassa sekä
vahvistunut yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja
vuorovaikutus kulttuuri-, työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Yliopistot edistävät korkeakouluverkon sisäistä profiloitumista tehostamalla yhteistyötä ja työnjakoa. Yliopistoissa suoritetaan
vuosina 2001—2003 keskimäärin 12 700 ylempää korkeakoulututkintoa ja 1 300 tohtorin tutkintoa. Yliopistot kehittävät opintoja kaikilla
aloilla siten, että koulutuksen läpäisy tehostuu ja
tutkintojen suorittamisajat lyhenevät.
Tulossopimuskaudelle 2001—2003 sovittujen tavoitteiden mukaan tutkintojen kasvu on yhteensä 26,8 prosenttia.
Yliopistoille asetetut tavoitteet ovat vaativia.
Yliopistojen toiminnan rahoittaminen perustuu
korkeakoululaitoksen kehittämisestä annettuun
lakiin, jonka rahoitusta koskevan säännöksen
jatkamista koskevasta hallituksen esityksestä
(HE 113/2000 vp) sivistysvaliokunta on antanut
mietintönsä (SiVM 13/2000 vp). Hallitus on peruuttanut esityksen 1.12.2000. Valiokunta on
mietinnössään laajasti käsitellyt yliopistojen rahoituksessa olevia ongelmia. Valiokunta on
kiinnittänyt huomiota muun muassa opiskelijamäärien ja käytettävissä olevien voimavarojen
epäsuhtaan. Vuodesta 1991 vuoteen 1999 yliopistojen ylempien korkeakoulututkintojen määrä on kasvanut 41 prosenttia, tohtorin tutkintojen 122 prosenttia, uusien opiskelijoiden määrä
18 prosenttia ja opiskelijoiden kokonaismäärä
31 prosenttia. Viime vuosien aikana on yliopistojen vastuualuetta myös merkittävästi laajennettu.
Valiokunta pitää sivistysvaliokunnan tavoin
ongelmallisena sitä, että yliopistojen voimavarojen määräytymiseen vaikuttavat keskeisesti ainoastaan ylempien korkeakoulututkintojen ja
tohtorintutkintojen määrä. Valiokunta pitääkin

välttämättömänä, että yliopistojen rahoitusrakennetta kehitetään edelleen niin, että yliopistojen tehtäväkenttä koko laajuudessaan voitaisiin
huomioida rahoitusta määriteltäessä vielä paremmin. Valiokunta kiirehtii tulosohjausjärjestelmän uudelleenarviointia niin, että opetuksen
ja tutkimuksen laadulliset kriteerit huomioidaan
siinä nykyistä voimakkaammin.
Valiokunta kiinnittää huomiota myös yliopistojen perusvoimavaroja kuluttavien kiinteistökustannusten korkeaan tasoon. Yliopistoilla on
paljon vuokratiloja ja kiinteistökustannusten
nousu vaikeuttaa osaltaan yliopistojen toimintaa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan
eräillä yliopistoilla, joilla on paljon vuokratiloja, kiinteistökustannukset muodostavat yli 30
prosenttia koko yliopiston talousarviosta. Voimakkaan kasvun aloilla toimivissa yliopistoissa
puolestaan uusien ja nykyaikaisten tilojen tarve
on suuri. Tilojen hankkiminen johtaa tilakustannusten merkittävään kasvuun, joka joudutaan rahoittamaan muilla toimintarahoilla, mikä puolestaan entisestään vaikeuttaa opetus- ja tutkimustoimintaa.
Valiokunta viittaa eduskunnan kuluvan vuoden talousarvion yhteydessä hyväksymään lausumaan, jossa edellytetään, että yliopistojen perusvoimavarojen vaje korjataan kuluvalla vaalikaudella.
21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha
3 v)
Lukuperusteluihin viitaten momentille lisätään
yliopistojen toimintamenoihin 38 000 000 markkaa.
Läntisen teologian koulutusohjelma käynnistyi Joensuun yliopistossa vuonna 1997. Pääosa
koulutusohjelmasta valmistuvista teologian
maistereista valmistuu yleissivistävän koulun
opettajan tehtäviin. Tarkoituksena on vuonna
2001 myös kirkkojen virkoihin pätevöittävän
koulutuksen aloittaminen koulutusohjelmassa.
Opetusministeriö on 15.11.2000 myöntänyt Joensuun yliopistolle 700 000 markkaa luterilaisen kirkon virkoihin valmiudet antavan koulutuksen käynnistämiseen. Yhdessä evankelis-luterilaisen kirkollishallituksen ja opetusministe81
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riön myöntämä rahoitus varmistaa kirkon virkaan valmistavan teologikoulutuksen käynnistymisen syksyllä 2001. Opetusministeriö on myös
nimennyt ortodoksisen teologian opetuksen ja
tutkimuksen Joensuun yliopiston valtakunnalliseksi tehtäväksi tulossopimuskaudella 2001—
2003. Valiokunta toteaa, että Joensuun yliopiston teologinen koulutus voi täydentää myös ns.
vaihtoehtoisten teologioiden koulutusta. Momentille lisätystä määrärahasta käytetään edellä
mainittuja tehtäviä varten lisäyksenä 200 000
markkaa. Valiokunta pitää välttämättömänä, että
myös hankkeen jatkorahoitus turvataan.
Jyväskylän yliopistossa on harjoitettu vammaistutkimusta projektityyppisesti viime vuosina. Vammaistutkimuskeskuksella on jatkokoulutusta ja tarkoituksena on myös hyödyntää virtuaaliyliopistohanketta. Jatkokoulutusta tukee
myös aloitettava vammaistutkimuksen kesäkoulu sekä kansallinen ja kansainvälinen konferenssitoiminta.
Valiokunta viittaa sivistysvaliokunnan lausunnossa ruotsinkielisestä opettajankoulutuksesta todettuun. Valiokunnan mielestä ruotsinkielisen opettajankoulutuksen vaikean tilanteen
korjaaminen vaatii nopeasti toimenpiteitä. Sen
vuoksi momentille lisätään ruotsinkielisen opettajankoulutuksen kehittämiseksi lisäyksenä
500 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään nettomäärärahaa
5 973 873 000 mk.
(2.—4. kappale kuten HE)
40. Yleissivistävä koulutus
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Voimassa olevan taiteen perusopetusta koskevan lain mukaan laskennalliseen opetustuntimäärään perustuvaa valtion rahoitusta voidaan
myöntää kaikkien taiteen alojen oppilaitoksille.
Talousarvioissa varatut määrärahat ovat kuitenkin olleet riittämättömiä, jotta eri taiteenalojen
ottamista rahoituksen piiriin voitaisiin asianmukaisesti laajentaa. Valiokunta pitää kuitenkin
82
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taiteen perusopetuksen valtionosuusperusteista
laajentamista ja kehittämistä välttämättömänä.
Sen vuoksi momentille lisätään 2 000 000 markkaa, jolloin muiden taiteenalojen perusopetuksen kuin musiikin tuntimäärä olisi enintään
69 044 tuntia.
Momentti muuttuu seuraavaksii:
Momentille myönnetään 8 683 441 000 mk.
(2.—4. kappale kuten HE)
Taiteen perusopetuksen asukaskohtaisen valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta
on 8 mk asukasta kohti. Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä tuntimäärä on
musiikin perusopetuksessa enintään 1 505 000
ja muussa tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin kuuluvassa taiteen perusopetuksessa enintään 69 044 tuntia.
34. Valtionosuus yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen
perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)
Sivistysvaliokunta on talousarvioehdotuksesta
antamassaan lausunnossa käsitellyt opetustoimen investointien rahoitusta. Opetusministeriön
ilmoituksen mukaan perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille 2001—2004 kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät ovat esittäneet hankkeita siten, että niiden valtionosuudet
olivat syksyn 1999 kustannustasossa yhteensä
yli 4 miljardia markkaa, eli yhtä vuotta kohden
valtionosuudet olisivat yli miljardi markkaa. Talousarvioehdotuksessa määrärahaesitys on 430
miljoonaa markkaa. Hallituksen esitys johtaa
siihen, että valmisteltavaan rahoitussuunnitelmaan voidaan koko suunnittelukaudelle ottaa
noin 22—23 prosenttia esitetyistä hankkeista.
Sivistysvaliokunta on esittänyt, että valtiovarainvaliokunta harkitsee opetustoimen perustamishankkeiden valtionosuuksiin myönnettävän
määrärahan ja valtionosuuksien myöntämistä
koskevan valtuuden korottamista.
Valtiovarainvaliokunta yhtyy sivistysvaliokunnan lausunnossa esitettyyn opetustoimen rakentamis- ja peruskorjaustarpeesta. Peruskorjaustarve johtuu rakennusten ikääntymisestä
johtuvasta kulumisesta ja teknisten järjestelmien vanhenemisesta, koulutuksessa tapahtunei-

Pääluokka 29

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

den muutosten aiheuttamista toiminnallisista
muutostarpeista sekä rakennevaurioista. Uusien
tilojen tarve useilla paikkakunnilla johtuu muuttoliikkeen johdosta kasvavista oppilasmääristä.
Ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa erityisesti voimakkaasti kasvavat
tietoteollisuusalat edellyttävät nopeaa uusien tilojen rakentamista.
Edellä todetun perusteella momentille on lisätty 30 000 000 markkaa. Tämän johdosta
myös valtionosuuksien myöntämisvaltuutta ja
toteutusaikaista myöntämisvaltuutta korotetaan
kumpaakin 45 000 000 markalla.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 460 000 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
Vuonna 2001 saa myöntää valtionosuutta perustamishankkeille siten, että hankkeista aiheutuvat valtionosuudet ovat tammikuun 2001 kustannustasossa yhteensä enintään 295 000 000
mk. Valtionosuuksista ja -avustuksista yhteensä
enintään 125 000 000 mk saa myöntää toteutusaikaisena. Vuonna 2001 saa edellisen lisäksi
vahvistaa laajuuksia sellaisille perustamishankkeille, joille valtionosuus tullaan myöntämään
vuonna 2002 tai sen jälkeen siten, että arvio
hankkeista aiheutuvista valtionosuuksista vuoden 2001 tammikuun kustannustasossa on yhteensä enintään 250 000 000 mk.
60. Ammatillinen koulutus
Eräillä aloilla on kasvavia ongelmia ammattitaitoisen työvoiman saamisessa. Yhtenä syynä tähän on se, että oppilaitoksista valmistuvien opiskelijoiden työelämävalmius ei ole riittävä. Työssäoppimisjakso on otettu työelämävalmiuksien
parantamiseksi osaksi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa suoritettavaa tutkintoa. Jotta työssäoppimisjakson niveltyminen koulutukseen onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla,
on välttämätöntä kehittää oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Tämä vaatii muun muassa opettajien ja työssäohjaajien koulutusta. Järjestelmää tulee kehittää myös siten, että työssä-

oppimisjaksoja pienissä yrityksissä voidaan lisätä.
69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa
sivistystyö
Valiokunta on useissa yhteyksissä viime vuosina ollut huolestunut ammatilliseen lisäkoulutukseen osoitettujen määrärahojen voimakkaasta
supistumisesta. Kuitenkin kiistatta omaehtoisen
ammatillisen lisäkoulutuksen tarve Suomessa on
viime vuosina lisääntynyt ja tulee jatkossakin
olemaan suuri. Ammatillisella aikuiskoulutuksella on suomalaisen yhteiskunnan kehittämishankkeissa, kuten elinikäisen oppimisen toimeenpano, ikäohjelma ja tietoyhteiskuntahanke, keskeinen asema. Näyttötutkintoja ja oppisopimuskoulutusta on viime vuosina voimakkaasti
kehitetty. Näistä muodostuu yhä keskeisempi
osa aikuiskoulutusta. Omaehtoisen koulutuksen
tarvetta ei kuitenkaan opetusministeriön hallinnonalan määrärahoissa ole otettu riittävästi huomioon.
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että
esimerkiksi raskaan liikenteen kuljettajakoulutusta annetaan vain ammatillisena lisäkoulutuksena. Arvioiden mukaan pelkästään tämän koulutuksen määrärahoissa on 50 miljoonan markan
vaje.
Valiokunta pitää välttämättömänä, että lisäkoulutukseen osoitetaan lähivuosina riittävät
voimavarat.
Valiokunnan lausumaehdotus 6
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen määrärahojen riittävyyttä vuonna
2001 ja tuo tarvittaessa lisätalousarviossa ehdotuksen määrärahojen lisäämisestä niin, että lisäkoulutusta voidaan asianmukaisesti järjestää koulutustarpeen mukaan.
30. Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Valiokunta kiinnittää huomiota kansalaisopistojen valtionosuuden perustana olevasta asutusra83
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kenneryhmittelystä aiheutuviin ongelmiin. Valtionosuuksien laskentamalli johtaa siihen, että
edellytykset tarjota maan eri kansalaisopistoissa
tasa-arvoisesti aikuiskoulutusta, eivät toteudu.
Kuntien jakaminen asutusrakenteen perusteella
eri ryhmiin aiheuttaa hankaluutta erityisesti
maaseudulla sijaitseville opistoille. Valtionosuuden laskentamalli estää monissa tapauksissa myös kuntien välistä yhteistyötä kansalaisopistotoiminnassa. Valiokunta kiirehtii kansalaisopistojen valtionosuuden laskentaperusteiden uudistamista.
Valiokunnan lausumaehdotus 7
Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin kansalaisopistojen
valtionosuuden laskentaperusteiden uudistamiseksi vuoden 2002 alusta niin, että
kansalaisopistoille asutusrakenteesta ja
paikallisista olosuhteista riippumatta turvataan tasavertaiset toimintaedellytykset.
31. (29.69.32 ja 33, osa) Valtionosuus ja -avustus ammatillisen lisäkoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Koska eduskunta on muuttanut hallituksen esitystä ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta
koskevaksi lainsäädännöksi (HE 144/2000 vp —
SiVM 14/2000 vp) valiokunta on opetusministeriöstä saadun selvityksen perusteella muuttanut
momentin päätösosan perusteluja vastaavasti.
Momentin loppusumma ei muutosten johdosta
muutu.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
(1. kappale kuten HE)
Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998)
muuttamisesta annetun lain (HE 144/2000 vp —
SiVM 14/2000 vp) mukaisten valtionosuuksien
ja -avustusten maksamiseen. Määrärahasta käytetään 70 480 000 mk mainitun lain 43 §:n 3 momentin mukaisten valtionavustusten maksamiseen. Määrärahaa saa lisäksi käyttää toimitiloista aiheutuvien vuokrien korvaamiseen sekä
vuokratiloja korvaavien omien tilojen hankinnan valtionavustuksiin. Määrärahasta saa käyttää enintään 3 000 000 mk avustuksina tietoyh84
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teiskunnan kehittämishankkeisiin. Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyövuosia on 3 011.
50. Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Sivistysvaliokunta on lausunnossaan SiVL
12/2000 vp (HE 138/2000 vp) käsitellyt kansanopistojen taloudellista tilannetta. Valiokunta on
pitänyt välttämättömänä, että valtion vuoden
2001 talousarviossa opiskelijaviikkojen kokonaismäärää tarkistetaan. Valtiovarainvaliokunta
yhtyy sivistysvaliokunnan huoleen kansanopistojen vaikeasta rahoitustilanteesta.
Täydentävässä talousarvioehdotuksessa on
opiskelijaviikkomäärää korotettu 20 000:lla.
Valiokunta kuitenkin katsoo, että myös kansanopistojen harkinnanvaraisiin avustuksiin tarkoitettua määrärahaa tulee nostaa hallituksen esittämästä 7,5 miljoonasta markasta. Sen vuoksi momentille lisätään 1 500 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 265 600 000 mk.
Määrärahaa saa käyttää vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen. Määrärahasta saa käyttää yhteensä enintään 9 000 000 mk lain 14 §:n
mukaisiin kehittämisavustuksiin ja avustuksina
oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttöön opetuksessa ja opiskelussa ja ylimääräisinä avustuksina tasoittamaan
tutkintotavoitteisen koulutuksen valtionosuusjärjestelmässä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia. Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijaviikkoja on 280 000. Opiskelijaviikkokiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää
oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.
53. Valtionavustus järjestöille
Valiokunta on useana vuonna joutunut tarkistamaan naisjärjestöille myönnettäviä määrärahoja. Valiokunta kiinnittää jälleen huomiota naisjärjestöjen rahoituksessa oleviin ongelmiin. Valiokunta huomauttaa, että valtioneuvosto hyväksyi vuonna 1997 tasa-arvo-ohjelman. Sen mu-
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kaan naisjärjestöillä on tärkeä merkitys tasa-arvotyössä. Kansainvälistyminen ja Suomen jäsenyys Euroopan unionissa ovat tuoneet uusia toimintahaasteita naisjärjestöillekin. Koko yhteiskunnan edun mukaista on, että suomalaiset naisjärjestöt pystyvät osallistumaan täysipainoisesti
ja näkyvästi kansainväliseen ja varsinkin eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ohjelman mukaan
tästä syystä tulee edistää naisjärjestöjen ja niiden yhteistyön ja vaikutusmahdollisuuksien
edellytyksiä Suomessa ja kansainvälisessä toiminnassa ja lisätä niille suunnattua julkista tukea. Mahdollisuudet tuen vakinaistamiseen selvitetään vuoden 1997 aikana. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tällaista selvitystä ei
ole tehty. Naisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia ei ole myöskään pysyvästi turvattu. Valiokunta katsoo, että tällainen selvitys tulee tehdä
ennen vuoden 2002 talousarvioesityksen laatimista.
Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen,
että talousarvioehdotuksessa ei mainita erikseen
Naisjärjestöt yhteistyössä -yhteenliittymää, kuten aiemmissa talousarvioissa on tehty. Tarkoituksena on ollut hallituksen esityksessä, että momentin perustelujen selvitysosan käyttösuunnitelman kohdan naisjärjestöille, -organisaatioille
ja -projekteille ehdotetusta 650 000 markan
määrärahasta myönnettäisiin myös Naisjärjestöt
Yhteistyössä -yhteenliittymän valtionavustus.
Valiokunta katsoo, että edellä mainitun käyttösuunnitelman kohdan määräraha tulee käyttää
Naisjärjestöjen Keskusliiton valtionavustukseen. Lisäksi valiokunta ehdottaa momentin perusteluja muutettavaksi siten, että Naisjärjestöt
Yhteistyössä -yhteenliittymä mainitaan perustelujen päätösosassa ja että momentille myönnetään lisäyksenä 500 000 markkaa Naisjärjestöt
Yhteistyössä -yhteenliittymälle.
Valiokunnan mielestä naisjärjestöjen rahoitus tulee selvittää ja saada nykyistä pysyvämmälle pohjalle.
Valiokunnan lausumaehdotus 8
Eduskunta edellyttää, että ennen vuoden
2002 valtion talousarvioehdotuksen antamista selvitetään naisjärjestöjen valtion-

tuen vakinaistaminen niin, että järjestöjen toiminta pysyvästi turvataan.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 43 340 000 mk.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle,
Marttaliitto ry:lle ja Käsi- ja taideteollisuusliitto
ry:lle ja niiden edelleen jaettavaksi piiri- tai jäsenjärjestöilleen, Finlands svenska Marthaförbund rf:lle, Sapmelas Duodjarat ry:lle, Karjalan
Liitto ry:lle, järjestöille vapaaseen sivistystyöhön, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:lle, Naisjärjestöt Yhteistyössä -yhteenliittymälle, Snellman
korkeakoululle ja Kriittiselle korkeakoululle.
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
(Luvut 29.88, 90, 98 ja 99)
Valiokunta viittaa eduskunnan syksyllä 1999 hyväksymään lausumaan, jossa eduskunta edellytti hallituksen laativan suunnitelman, jonka mukaisesti nyt Veikkauksen ja raha-arpajaisten
voittovaroista rahoitettavat lakisääteiset valtionosuudet siirretään yleisistä budjettivaroista katettaviksi. Hallitus ei ole kuitenkaan valmistellut ensi vuoden talousarvioesitystä siten, että
tämä eduskunnan lausuma olisi otettu huomioon. Sivistysvaliokunta on mietinnössään hallituksen esityksestä laiksi kirjastolain 12 §:n
muttamisesta (SiVM 7/2000 vp — HE 125/2000
vp) katsonut, että valtiovarainvaliokunnan tulisi
talousarvioehdotusta käsitellessään harkita yleisistä budjettivaroista osoitettavan kirjastojen
valtionosuusmäärärahan lisäämistä vähintään 50
miljoonalla markalla. Vastaava määräraha vapautuisi veikkausvoittovaroista varsinaisten
edunsaajien käytettäväksi. Sivistysvaliokunta on
vielä mietinnössään todennut, että opetusministeriön hallinnonalan talousarvioesityksessä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan osoitettavat määrärahat ovat niin niukat, ettei ole mahdollista tehdä edellä mainittua muutosta ns. kulttuuribudjetin kehyksen sisäisillä siirroilla.
Edellä todetun perusteella kirjastojen lakisääteisiä valtionosuuksia siirretään 20 000 000 mk
veikkausvoittovaramomentilta
momentille
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29.90.30. Näin vapautuvat veikkausvoittovarat
käytetään seuraavasti: Taiteen edistämiseen
osoitetaan lisäyksenä 8 000 000 mk, urheilun ja
liikuntakasvatustyön tukemiseen osoitetaan lisäyksenä 8 000 000 mk ja nuorisokasvatustyön
tukemiseen lisäyksenä 4 000 000 mk.
88. Tiede
54. Eräät avustukset
Tiedekeskus Heureka on kävijämäärässä mitattuna yksi Suomen merkittävimmistä kulttuurilaitoksista. Siellä on 11 toimintavuoden aikana
käynyt yli 3,3 miljoonaa asiakasta. Valiokunta
kiinnittää huomiota siihen, että Heureka vahvistaa tulevaisuuden osaamispohjaa, erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä
yleissivistystä.
Tiedekeskus saavuttaa koko väestön, mutta tutkimuksen mukaan erityisen tärkeää on sen vaikutus koululaisten motivaatioon ja oppimiseen,
vanhempien asenteisiin ja nuorten uravalintaan.
Koko Suomen koulujärjestelmä käyttää Heurekan palveluja.
Valiokunta on saanut selvitystä tiedekeskuksen rahoitustilanteesta. Sen käyttötalous perustuu ratkaisevasti omaan toimintaan. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan yhteiskunnan
tuki tiedekeskukselle kävijää kohden laskettuna
on 27—84 prosenttia pienempi kuin muiden
kulttuurilaitosten saama tuki. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että toiminnan ollessa suunnattuna ensisijaisesti nuorille pääsylippujen hintoja ei voida merkittävästi korottaa,
toisaalta vetovoiman ylläpitäminen edellyttää
koko ajan näyttelyjen uusimista. Valiokunta pitää tärkeänä Heurekan toiminnan turvaamista.
Momentille lisätään 900 000 markkaa Tiedekeskus Heurekan toiminnan tukemiseen.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 6 675 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
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90. Taide ja kulttuuri
30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Valiokunta on veikkauksen ja raha-arpajaisten
voittovaroja koskevissa lukuryhmäperusteluissa
käsitellyt lakisääteisten valtionosuuksien siirtämistä yleisistä budjettivaroista katettaviksi. Tähän viitaten valiokunta muuttaa kirjastojen valtionosuuksien rahoitusta siten, että tälle momentille lisätään 20 000 000 markkaa ja vastaava
summa vähennetään veikkausvoittovaramomentilta 29.90.52.
Sivistysvaliokunta on lausunnossaan SiVL
12/2000 vp pitänyt välttämättömänä, että valtion vuoden 2001 talousarviossa myönnetään
kirjastoille vähintään 3 000 000 markan suuruinen määräraha käytettäväksi sisältötuotannon
kehittämiseen. Tämä edellyttää muun muassa
henkilöstön koulutusta. Valtiovarainvaliokunta
yhtyy tähän näkemykseen ja momentille lisätään 2 000 000 markkaa käytettäväksi kirjastojen sisältötuotannon kehittämiseen.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 33 117 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
Määrärahasta käytetään 2 000 000 mk kirjastoille sisältötuotannon kehittämiseen.
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Lakisääteisen tuen mitoitus teattereille ja orkestereille perustuu tehtävien henkilötyövuosien
määrään ja hintaan. Ongelmana jo pitkään on ollut, että näille laitoksille ei ole voitu maksaa valtionosuuksia todellisten henkilötyövuosien edellyttämää määrää. Henkilötyövuotta kohti laskettava yksikköhinta on teattereiden laskelmien
mukaan noin 30 000 markkaa todellisia kustannuksia alhaisemmalla tasolla.
Edellä todetun perusteella momentille lisätään 1 500 000 markkaa ja päätösosan perusteluja muutetaan siten, että valtionosuuden perustana käytettävä yksikköhinta on teattereilla
177 593 markkaa henkilötyövuotta kohden.
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Valtionosuuden lisäksi teatteritoimintaa voidaan tukea harkinnanvaraisin avustuksin. Määrärahojen niukkuuden vuoksi teattereiden avustustarpeita ei ole voitu kuitenkaan ottaa riittävästi huomioon.
Valiokunta kiinnittää huomiota muun muassa
siihen, että alueteattereina toimivat teatterit ovat
erityisen tärkeitä sen vuoksi, että ne vievät kulttuuritarjontaa niille alueille, missä sitä muutoin
on vähän. Lastenteatteritoiminnan erityisenä ongelmana on se, että niillä on luonnollisesti vähäiset lipputulot eikä henkilötyövuosiin perustuva
rahoitus riitä toiminnan ylläpitämiseen. Valiokunta pitää välttämättömänä, että näille teattereille myönnetään valtionavustusta.
Edellä todetun perusteella momentille lisätään 1 500 000 markkaa käytettäväksi valtionosuutta saavien teattereiden harkinnanvaraisiin
avustuksiin.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 25 047 000 mk.
Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998)
mukaisten teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen. Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä
henkilötyövuosien määrä vuonna 2001 on teattereilla enintään 2 399 sekä orkestereilla enintään
1 007. Valtionosuuden perusteena käytettävä
yksikköhinta on teattereilla 177 593 mk henkilötyövuotta kohden.
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
taiteen tukemiseen (arviomääräraha)
Momentin 29.90.30 perusteluihin viitaten momentilta vähennetään 20 000 000 mk.
Lukuryhmäperusteluihin viitaten momentille
lisätään 8 000 000 mk taiteen edistämiseen.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 1 265 150 000 mk.

(2.—5. kappale kuten HE)
98. Liikuntatoimi
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
urheilun ja liikuntakasvatustyön tukemiseen (arviomääräraha)
Lukuryhmäperusteluihin viitaten momentille lisätään 8 000 000 mk urheilun ja liikuntakasvatustyön tukemiseen.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 480 199 000 mk.
(2.—5. kappale kuten HE)
99. Nuorisotyö
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
nuorisonkasvatustyön tukemiseen (arviomääräraha)
Lukuryhmäperusteluihin viitaten momentille lisätään 4 000 000 mk nuorisonkasvatustyön tukemiseen.
Valiokunta toteaa, että kuluvan vuoden talousarviossa on osoitettu koululaisten iltapäivätoimintaan nuorisotyön määrärahoista 2,5 miljoonaa markkaa ja liikuntatyön määrärahoista
8 000 000 markkaa. Nuorisotyön määrärahoilla
tukea on voitu myöntää yli 400 eri kerholle ja liikuntatoimen määrärahoista on tuettu 937 eri
hanketta. Kokemukset avustuksilla aikaansaadusta toiminnasta ovat olleet myönteisiä. Lasten
ja nuorten iltapäivätoiminnan rahoitus tulee
saattaa pysyvästi sellaiselle tasolle, että iltapäivätoimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisesti.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 121 101 000 mk.
(2.—4. kappale kuten HE)
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12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuki
41. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
(siirtomääräraha 2 v)
Suomessa on lukuisia täällä muodostuneita tai
ylläpidettyjä kotieläinkantoja, suomalaisia alkuperäisrotuja. Nämä alkuperäisrodut on kartoitettu hyvin ja työtä on koordinoinut Maatalouden
tutkimuskeskus.
EU on maksanut alkuperäisrotujen tukea kaikille alle 5 000 yksilöä sisältäville kannoille,
Suomessa yhteensä 3,6 miljoonaa markkaa. Keväällä 2000 EU:n komissio teki päätöksen, jolla
rajattiin maatalouden ympäristötukeen oikeuttavia uhanalaisia alkuperäisrotuja vain niihin, jotka ovat FAOn listalla kaikkein uhanalaisimpina,
eli joista on jäljellä enintään 1 000 lisääntymiskykyistä yksilöä. Päätöksen perusteella Suomen
uhanalaisista alkuperäisroduista tukeen jäivät
oikeutetuiksi Itä- ja Pohjois-Suomen karja ja
harmaat suomenlampaat.
Valiokunnan saamien tietojen mukaan komissio on nyt muuttamassa keväällä 2000 tekemäänsä päätöstä. Valiokunta pitää tärkeänä, että tukeen oikeuttavana rajana olisi jatkossakin aiemmalla ohjelmakaudella käytetty 5 000 jäljellä
olevaa yksilöä.
Maatalouden tuotantopanosten hintojen nousu on nopeutunut tänä vuonna. Hintojen vuosimuutos on ollut yli kahdeksan prosenttia. Kustannuksia ovat lisänneet polttonesteiden hintojen nousun lisäksi monet muut tekijät, kuten esimerkiksi ostorehut ja rakennuskustannukset.
Tuotantokustannusten nousua on lähes mahdotonta siirtää maataloustuotteiden hintoihin. Valtiovarainvaliokunta ei esitä talousarvioon korotusta maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen, mutta ehdottaa hyväksyttäväksi lausuman.
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Valiokunnan lausumaehdotus 9
Eduskunta edellyttää, että hallitus tekee
tarvittavat muutosesitykset maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen vuoden 2001 lisätalousarvioiden yhteydessä.
13. Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen
47. Maataloustuotannon lopettamistuet ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v)
Kansaneläkkeen tasokorotuksen nostamisen
vuoksi momentille lisätään 1 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 484 000 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun
kehittäminen
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 10 200 000 markkaa.
Maa- ja metsätalousvaliokunta on lausunnossaan MmVL 16/2000 vp todennut, että ohjelmakaudella 1997—1999 Suomessa toimi 22 Leader II -toimintaryhmää ja 26 kansallisin varoin
rahoitettua Pomo-toimintaryhmää. Lausunnosta
käy ilmi, että Suomessa on kaikkiaan 58 paikallista toimintaryhmää, jotka kattavat Suomen lähes kokonaan. Näistä 57 hakee Leader+-ohjelmaan. Ohjelman säädökset, kokonaisrahoitus ja
rahoituksen taso merkitsevät kuitenkin käytännössä, että vain 20—25 ryhmää mahtuu ohjelmaan. Ehdot täyttäviä ja rahoituskelpoisia ohjelmia lausunnon mukaan on yli 50. Maa- ja metsätalousvaliokunta on kiinnittänyt valtiovarainva-
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liokunnan huomiota tarpeellisen rahoituksen
turvaamiseen Leader+-ohjelman ulkopuolelle
jääville toimintaryhmille.
Valtiovarainvaliokunta pitää tärkeänä Leader+-ohjelman ja kansallisen, ns. Pomo-toiminnan rahoituksen turvaamista.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 269 800 000 mk.
(2.—6. kappale kuten HE)
15. Muut maatalouden menot
45. Valtionapu 4H-toimintaan
Saadun selvityksen mukaan 4H-järjestön työ
ulottuu koko Suomen alueelle siten, että 4H-työtä tehdään yli 400 kunnassa ja yli 3 000 kerhossa. Vuonna 1999 nuorisojäsenmäärä oli runsaat
75 000 ja toimintaan osallistuneiden nuorten yhteismäärä yli 110 000. 4H-työtä tehdään sekä
kaupungeissa, taajamissa että kylätasolla. Kaupunkien lähiöalueilla yhteistyössä kuntien nuoriso- ja sosiaalitoimen kanssa käynnistetyt arjen
taitoja korostavat 4H-työn toimintamallit ovat
saaneet hyvän vastaanoton. Toiminnalla on ennalta ehkäisevä merkitys nuorten monien ongelmien hoidossa.
Momentille lisätään 200 000 markkaa kaupungeissa tehtävään 4H-työhön.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 25 700 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 4 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 296 000 000 mk.
(2.—5. kappale kuten HE)
50. Eräät metsätalouden valtionavut
Suomessa on 30—40 merkittävää arboretumia
eli kokeellista puu- ja pensaslajikepuistoa. Näis-

tä merkittävin on Elimäellä sijaitseva Mustilan
arboretum, joka on saanut valtionapua 200 000
markkaa vuodessa.
Valtionapua saava Mustilan arboretum on sen
perustamisesta lähtien tehnyt yleishyödyllistä
työtä etsien ja kokeillen maamme ilmastoon sopivia puulajeja ja niiden alkuperiä tavoitteena
ensisijaisesti käytännön raakapuutuotantoon soveltuvien lajien löytäminen. Samalla on lisääntynyt tietämys tuotujen puiden, pensaiden ja
muiden kasvien käyttömahdollisuuksista koristetarkoituksiin.
Maa- ja metsätalousministeriö on katsonut,
että vastuu pienehköjen, pihapuistojen luonteisten arboretumeiden hoidosta kuuluu niiden
omistajille. Arboretumeiden kansallinen, yleishyödyllinen merkitys huomioon ottaen valtiovarainvaliokunta pitää niiden tukemista kuitenkin
myös valtion varoista jatkossakin tarpeellisena.
32. Metsäntutkimuslaitos
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perustelujen selvitysosan mukaan
määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 markkaa Joensuun tutkimuskeskuksen kehittämiseen. Tämä noudattaa
hallituksen vuoden 2000 tammikuussa tekemää
linjausta metsäntutkimuksen vahvistamisesta
Joensuussa. Joensuun tutkimusasema muutetaan tutkimuskeskukseksi ja pysyvän henkilöstön määrä nostetaan sataan työntekijään. Toiminnan pääpaino kohdistetaan sellaisille soveltaville tutkimusaloille, joitten avulla voidaan
parhaiten kehittää alueellista talous- ja yritystoimintaa.
Saadun selvityksen mukaan Joensuun tutkimuskeskuksen kehittäminen sopii Metsäntutkimuslaitoksen strategisiin linjauksiin. Muutosten
toteutus ja pysyvän henkilöstön määrän lisääminen 60 työntekijällä vuoteen 2003 mennessä ei
ole kuitenkaan mahdollista pelkästään Metlan
sisäisin järjestelyin ilman, että laitoksen muu
toiminta vaarantuu.
Metlan suunnitelmien mukaan vuoden 2001
aikana Joensuussa käynnistetään professorien
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vetämänä neljä uutta painopistealuetta: metsätalouden suunnittelu, yrityksen taloustiede, metsäteknologia ja kansainvälinen metsätalous. Metla
on jo valiokunnan saaman selvityksen mukaan
siirtänyt yhden professorin viran Vantaan tutkimuskeskuksesta Joensuuhun. Kolmen muun professuurin pikainen perustaminen on mahdollista
vain erillisen kehittämisrahan turvin. Metla esitti omassa talousarvioehdotuksessaan 5 000 000
markan kehittämisrahaa vuodelle 2001. Kehittämisrahalla saadaan tutkimuksellisten hyötyjen
lisäksi välittömästi aikaan 11 uutta työpaikkaa,
jotka ovat todennäköisesti pysyviä. Tilapäiset
työpaikat mukaan lukien kokonaisvaikutuksen
arvioidaan vuosina 2001—2006 olevan yhteensä 21 uutta työpaikkaa. Valiokunnan mielestä on
jatkossa turvattava Joensuun tutkimuskeskuksen kehittäminen suunniteltuun laajuuteen ja sen
edellyttämät investointihankkeet.
Edellä olevan perusteella momentille lisätään
4 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään nettomäärärahaa
207 037 000 mk.
33. Metsähallitus
Tuloutustavoite. Luvun perustelujen selvitysosassa on todettu, että Metsähallituksen tulostavoitteeksi on vuonna 2001 asetettu 347 miljoonaa markkaa. Alustavana tavoitteena on, että
vuoden 2001 voitosta tuloutetaan vuonna 2002
valtiolle 260 miljoonaa markkaa, mikä vastaa
5,4 prosentin tuottoa peruspääomalle. Tuloutustavoitetta määriteltäessä voittoon ei ole sisällytetty kiinteistöjen myyntivoittoja, koska myynneistä saadut varat käytetään pääosin luonnonsuojelualueiden hankintaan.
Valtiovarainvaliokunnan saaman selvityksen
mukaan Metsähallituksen rahoitusasema heikkenee ensi vuonna 33 miljoonaa markkaa; kumulatiivinen
rahoitusasemaheikennys
vuosina
1998—2001 on 315 miljoonaa markkaa. Ilmoituksen mukaan vuonna 2001 Metsähallitus joutuu turvautumaan lainarahoitukseen tuloutuksen
maksamiseksi. Valiokunta ei pidä tätä asianmu90
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kaisena eikä taloudellisesti järkevänä. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi lausuman.
Valiokunnan lausumaehdotus 10
Eduskunta edellyttää, että Metsähallituksen tuloutustavoitetta määriteltäessä varmistetaan, ettei siihen jouduta käyttämään lainarahoitusta.
Virkistyspalvelujen hinnoittelu. Metsähallituksesta tuli vuoden 1994 alusta valtion uusimuotoinen liikelaitos, josta annetussa laissa ja asetuksessa säädettiin periaatteet Metsähallituksen
palvelujen hinnoittelulle. Tulostoimintoina jatkoivat aiemmat, vuodesta 1992 toimineet tulostoiminnot, jolloin samassa tulosalueessa saatettiin tehdä sekä liiketaloudellisia tehtäviä että
budjettisidonnaisia tehtäviä.
Vuoden 1996 aikana Metsähallituksen virkistyspalvelut otti käyttöönsä "Villi Pohjola" -tuotemerkin metsästys-, kalastus- ja majoituspalvelujen markkinoinnissa. Vuoden 1998 alusta alkaen Metsähallitus erotti budjetti- ja asiakasrahoitteiset toiminnot toisistaan. Asiakasrahoitteisten metsästys-, kalastus- ja majoituspalvelujen hinnoissa saavutettiin vuosien 1994—1996
aikana taso, jota ei enää voida merkittävästi nostaa. Valiokunta korostaa Metsähallituksen virkistyspalvelujen turvaamista siten, että ne ovat
mahdollisimman monien saatavilla.
51. Vesivarojen käyttö ja hoito
Lukuperustelujen mukaan vuodelle 2001 määriteltyihin tulostavoitteisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:
— huolehditaan vesilaissa tarkoitetusta yleisestä edusta johdonmukaisesti, yhtenäisesti ja kattavasti
— tuetaan asutuksen sekä elinkeino- ja vapaaajan toimintojen vesihuollon kehittämistä
maaseudulla ja haja-asutusalueilla
— parannetaan vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta ja yhdyskuntien talousveden
laatua edistämällä pohjavesivarojen hyödyntämistä, varavedenottamoiden rakentamista ja verkostojen yhdistämistä.
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Vuoden 2001 alusta voimaan tulevan vesihuoltolainsäädännön uudistuksen päämääränä on turvata vesihuollon välttämättömyyspalvelut niin,
että kaikille tarvitseville olisi kohtuullisin kustannuksin saatavissa riittävästi terveydellisesti
ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesien viemäröinti ja puhdistus.
Ensimmäisenä päätavoitteena on uudistaa vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan suhteen sääntelyä
siten, että palvelujen saatavuus ja laatu voidaan
turvata muuttuvissa olosuhteissa ottaen huomioon myös lisääntyvä laitosten yhtiöittäminen.
Toisena päätavoitteena on parantaa vesihuoltopalvelujen saatavuutta niillä vesihuoltolaitosten
nykyisten toiminta-alueiden ulkopuolisilla taajama- ja haja-asutusalueilla, joilla vesihuolto ei
nykyisin ole tyydyttävällä tasolla.
Valtiovarainvaliokunta katsoo, että toimiva
vesihuolto kuuluu keskeiseen perusinfrastruktuuriin sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.
Kasvavaa tarvetta on suunnata varoja erityisesti
sellaisiin maaseudun ja haja-asutusalueiden
hankkeisiin, joiden toteuttamista muutoin kuin
valtion tuella on pidettävänä kohtuuttomana ottaen huomioon myös edellä todetun uuden vesihuoltolainsäädännön vaatimukset.
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan
mahdollisuudet uusien vesistö- ja vesihuoltohankkeiden aloittamiseen ovat lähivuosina varsin rajoitetut. Uusien hankkeiden aloitusmahdollisuuksia heikentää lyhyellä aikavälillä erityisesti keskeneräisten hankkeiden suuri jäljellä
oleva rahoitustarve. Tämä puolestaan on seurausta aiempien vuosien, erityisesti vuoden 1999
määrärahaleikkauksista. Uusien hankkeiden rahoitusmahdollisuuksia heikentävät osaltaan
myös vuoden 2000 kevättulvien valtion vesistörakenteille aiheuttamien vaurioiden korjaustyöt;
välttämättömät tulvavarmuutta parantavat perusparannustyöt on toteutettava kiireellisinä. Tilannetta voitaisiin merkittävästi helpottaa erityisesti keskeneräisiin töihin ja perusparannustoimenpiteisiin kohdennettavalla kertaluonteisella
lisärahoituksella.
Talousarvioesityksessä on luvun 30.51 Vesivarojen käytön ja hoidon määrärahoja esitetty

yhteensä 149,8 miljoonaa markkaa, missä vähennystä edellisvuoteen on runsaat 4 miljoonaa
markkaa. Vesivaratehtävien hoitoon tarvittavia
määrärahoja on lisäksi budjetoitu ympäristöministeriön pääluokkaan.
Valiokunta toteaa, että erityisesti valtionavustusten määrää olisi tarvetta lisätä lähivuosina huomattavasti. Monin paikoin vesihuolto ei
vastaa asutuksen ja elinkeinoelämän tarpeita ja
ilman valtion tukea vesihuoltohankkeista aiheutuvat maksut uhkaavat kohota kohtuuttomiksi.
Myös EU:n uusi juomavesidirektiivi asettaa
aiempaa tiukemmat velvoitteet huolehtia juomaveden laadusta. Lisäksi vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 2005 edellyttää haja-asutuksesta aiheutuvan vesistökuormituksen huomattavaa
vähentämistä.
Kuten valtiovarainvaliokunta on mietinnöissään useana vuonna jo todennut, vesistö- ja vesihuoltotyöt soveltuvat hyvin rahoitettaviksi myös
työllisyysperustein. Myös maa- ja metsätalousvaliokunta on lausunnossaan MmVL 16/2000 vp
kiinnittänyt huomiota samaan asiaan. Hankkeilla on valtion rahoitusosuuteen nähden tehokas
välitön työllisyysvaikutus ja samalla merkittävä
oheisvaikutus kuntien ja muiden yhteistyöosapuolten investointien ansiosta. Valiokunta pitää
myös vesihuoltohankkeiden kannalta merkityksellisenä, että työllisyysmäärärahoja saadun selvityksen mukaan voidaan nykyisen siirtymäajan
1998—2001 jälkeen entistä joustavammin käyttää vesihuoltohankkeisiin myös tapauksissa,
joissa hanke ei jää valtion haltuun.
31. Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v)
Luvun perusteluissa todettuun viitaten momentille lisätään 5 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 22 000 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha
3 v)
Luvun perusteluissa todettuun viitaten momentille lisätään 5 000 000 markkaa.
91

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 86 000 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
Valtiovarainvaliokunta kiinnitti kuluvan vuoden talousarviosta antamassaan mietinnössä
VaVM 33/1999 vp huomiota elintarvikkeiden
vapaaseen liikkuvuuteen yhteisön alueella. EUjäsenyyden myötä rajavalvonta poistui toisista
EU:n jäsenvaltioista tuotavien elintarvikkeiden
osalta. Tämä valvonta tulee nyt toteuttaa osana
markkinavalvontaa. Riittävän valvonnan järjestämiseksi elintarvikevirasto ja tullilaboratorio
ovat sopineet, että jälkimmäinen osallistuu tähän markkinavalvontaan. Maa- ja metsätalousvaliokunta on mietinnössään MmVM 11/2000
vp todennut, että markkinavalvonnan määrärahat ovat jatkuvasti vähentyneet. Kuitenkin valvonnassa on ilmennyt uusia, erittäin vaativia,
muun muassa tuotteiden alkuperään liittyviä
haasteita, joihin on vastattava. Uusimpana haasteena on ns. hullun lehmän taudin eli BSE-taudin torjunta.
EU:n pysyvä eläinlääkintäkomitea päätti
BSE-valvontaohjelmasta 22.11.2000. Vuoden
2001 alusta tulee kaikissa EU-maissa tutkia
kaikki hätäteurastetut yli 30 kuukauden ikäiset
naudat sekä osa tiloilla itsestään kuolleista naudoista. Suomessa tämä tarkoittaa noin 10 000
naudan testaamista. Sen lisäksi kartoitustutkimuksella tutkitaan noin 2 000 nautaa, jota varten hallituksen esitykseen sisältyy jo lisämääräraha.
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Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tutkimuksia ei voida tehdä eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen nykyisillä voimavaroilla.
Tutkimuskustannuksiksi yhden näytteen osalta
on alustavasti arvoitu 600 markkaa, joka sisältää näytteenoton, näytteen tutkimisen ja ruhojen
varastointikustannuksia vastausten odotusajalta. Lisähenkilökuntatarpeeksi on arvoitu kahdeksan henkilötyövuotta. Lisäksi joudutaan tekemään joitakin investointeja, joista aiheutuvat
kustannukset on otettu huomioon em. yksikköhinnassa. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi
lausuman.
Valiokunnan lausumaehdotus 11
Eduskunta edellyttää, että BSE-tutkimusten edellyttämä lisärahoitus vuodelle
2001 otetaan ensimmäiseen lisätalousarvioon.
Valtiovarainvaliokunta kiinnittää huomiota
myös kuntien niukkoihin resursseihin elintarvikevalvonnassa. Joidenkin kuntien heikon taloustilanteen johdosta näissä on yhdistetty kolmekin
virkaa yhdelle henkilölle. Tavallista on, että terveystarkastajan tehtävistä huolehtii ympäristösihteeri tai joku vesilaitoksen tai teknisen viraston henkilöstöön kuuluva. Monissa kunnissa
on jättäydytty omavalvontajärjestelmän varaan,
joka sekään ei aina toimi käytännössä. Useissa
tapauksissa terveystarkastajat ottavat toiminnanharjoittajien puolesta omavalvontanäytteet ja
maksattavat laskun toiminnanharjoittajilla. Valiokunta katsoo, että kunnallisen elintarvikevalvonnan voimavaroihin on jatkossa kiinnitettävä
lisääntyvää huomioita. Valiokunta korostaa toimivan omavalvonnan merkitystä myös jatkossa
mm. keskusliikkeiden ja lihanjalostuslaitosten
osalta.
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Väyläverkon kehittämiseen osoitettujen määrärahojen niukkuudesta johtuen suurten liikennehankkeiden toteuttaminen ei ole mahdollista
normaalin rahoituskehyksen puitteissa edes silloin, kun kyseessä on yhteiskuntataloudellisesti
kannattava hanke. Valiokunta viittaa hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallitus varautuu liikenneverkkohankkeiden rahoittamiseen erillisjärjestelyin. Valiokunta viittaa myös vuoden 2000
talousarviota koskevaan mietintöönsä ja katsoo,
että uusien rahoitusmallien käyttöönotto on välttämätöntä suurten liikennehankkeiden toteuttamiseksi. Tällaisia suuria, maan kansallisen ja
kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta välttämättömiä hankkeita ovat E18-hanke sekä Kerava—Lahti-rataosuus. Kerava—Lahti-radan rakentaminen on välttämätöntä, jotta pääradan liikennekuormitusta voidaan keventää. Ellei rataverkon kapasiteetti ole riittävä, liikenne siirtyy
yhä enenevässä määrin maanteille, mikä mm.
heikentää liikenneturvallisuutta ja aiheuttaa ongelmia myös ympäristön kannalta. Myös E18hanke on valtakunnallinen hanke, joka kuuluu
Pohjolan kolmioon ja on osa EU:n TEN-verkkoa. Maan liikenteellisen kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että Kerava—Lahti-rataosuuden sekä myös E18-hankkeen rakentamispäätökset tehdään pian. Valiokunta ehdottaa seuraavan
lausuman hyväksymistä.
Valiokunnan lausumaehdotus 12
Eduskunta edellyttää, että E18-hankkeesta ja Kerava—Lahti-rataosaa koskevasta
hankkeesta tehdään aikataulua koskevat
päätökset.
Liikenne- ja viestintäministeriössä on suunniteltu uutta väylärahoituksen kehysohjausmallia,
jossa perusväylänpitoon liittyvä rahoitus ja tavoitteet määriteltäisiin vuosittain talousarvios-

sa. Eri liikennemuotojen kehittämishankkeet perustuisivat sen sijaan monivuotiseen ohjelmaan,
jonka sisällöstä ja rahoituksesta päätettäisiin samanaikaisesti. Rahoituksen vuosittaisesta käyttösuunnitelmasta voitaisiin tarvittaessa poiketa,
kunhan ohjelman kustannukset useamman vuoden aikana pysyvät kehysten puitteissa. Ehdotettu malli toisi joustavuutta ja pitkäjänteisyyttä
väylien suunnitteluun ja rahoitukseen. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että
kehysohjausmallin toimivuus edellyttää riittävän rahoituksen varmistamista.
Valiokunta pitää myös tärkeänä, että hallitus
selvittäisi mahdollisuudet sellaisen rahaston perustamiseen, johon osa polttoaineverosta rahastoitaisiin. Tämän rahaston erityisenä käyttötarkoituksena tulisi olla liikenneturvallisuuden tason olennainen nostaminen niin tie- kuin raideliikenteessä.
Alue- ja yhdyskuntarakenteella voidaan tutkimusten mukaan vaikuttaa merkittävästi kasvihuonekaasupäästöihin. Huomattava määrä hiilidioksidipäästöistä aiheutuu liikenteestä, esim.
pääkaupunkiseudun liikenteessä aiheutuu hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 890 000 tonnia.
Hiilidioksidipäästöjen määrä kasvaa selvästi, jos
yhdyskuntarakennetta hajautetaan.
Saadun selvityksen mukaan esim. eri kuljetusmuotojen ympäristövaikutuksista on tehty
verrattain vähän vertailevaa tutkimusta. Valiokunta katsoo, että liikennepoliittisen päätöksenteon pohjaksi tällaisten tutkimusten tekemiseen
tulisi jatkossa kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.
Valiokunta kiinnittää myös huomiota EU:n
rakennerahastojen varojen käyttämiseen erilaisiin liikennehankkeisiin. Esim. Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmien kehittämiseksi on vireillä useita hankkeita. Mikäli näihin hankkeisiin osoitetaan rahoitusta EU:n rakennerahastos93
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ta, tulee tällöin huolehtia myös kansallisen rahoitusosuuden järjestämisestä.
Laajakaistaverkko kattaa jo 95 prosenttia
kunnista. Ongelmana on edelleen laajakaistaverkon ulottaminen kaikkein syrjäisimpiin kuntiin
sekä tilaajayhteyden saaminen sitä haluavan
ulottuville asuinpaikasta riippumatta. Tavoitteena tulisi olla, että laajakaistaiset yhteydet ovat
kaikkien saatavilla.
Valtiovarainvaliokunta on sekä vuoden 1999
että 2000 talousarviomietinnöissään kiinnittänyt huomiota Suomen Posti Oy:n alueellisten
palvelujen jatkuvuuteen sekä henkilöstön aseman turvaamiseen. Valiokunta viittaa myös vuoden 2000 talousarviomietintöön sisältyvään mm.
henkilöstön asemaa koskevaan lausumaan. Valiokunta pitää tärkeänä, että Suomen Posti Oy:n
henkilöstön työllisyyden ja aseman turvaamiseksi sen tuottamaa voittoa käytetään jo päätetyn lisäksi sopeutustoimien turvaamiseen henkilöstöjärjestelyissä.
01. Liikenne- ja viestintäministeriö
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha
3 v)
Valiokunta ehdottaa, että momentin määrärahasta vähennetään 3 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 45 700 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
24. Tiehallinto
Tiehallinnon kokonaismäärärahojen lasku on
huolestuttavaa. Voimakas kustannustason nousu heikentää entisestään mahdollisuuksia tieverkon ylläpitoon ja kehittämiseen. Valiokunta viittaa hallitusohjelmaan, jonka mukaan liikenneverkkojen kunto säilytetään nykytasolla. Myös
liikenneturvallisuutta on tarkoitus edistää. Valtaosa vakavista liikenneonnettomuuksista tapahtuu päätieverkolla. Tiehallinnon nykyiset resurssit eivät riitä liikenneverkkojen kuntoa ja liiken-
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neturvallisuutta koskevien tavoitteiden toteuttamiseen.
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v)
Maarakennuskustannusindeksi ei ole juurikaan
kasvanut 1990-luvulla, mutta keväästä 2000 alkaen indeksin kasvu on voimistunut ja se on
noussut jo noin 12 prosenttia. Kustannustason
noususta aiheutuu perustienpidossa noin 370
miljoonan markan laskennalliset lisäkustannukset. Tienpidon määrärahat ovat muutenkin olleet jo useita vuosia liian niukat ja tässä tilanteessa kustannustason nousu aiheuttaa perustienpidolle vakavia ongelmia. Tielaitoksen hallinnon uudistus ei tuo vielä säästöjä kahden seuraavan vuoden aikana, joten ne tulevat olemaan
erittäin kriittisiä. Tielaitoksen arvion mukaan
tienpidossa on tingittävä kaikesta vuosina
2001—2003. Valiokunta ehdottaa, että momentille lisätään 95 000 000 markkaa, joka suunnataan erityisesti liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä taajamien kevyen liikenteen järjestelyjen toteuttamiseen. Määrärahan lisäyksellä
voidaan korvata noin neljännes kustannustason
nousun aiheuttamista lisäkustannuksista. Valiokunta katsoo, että hallituksen tulee jatkossa huolehtia siitä, että kustannusten nousu otetaan huomioon määrärahojen mitoituksessa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään nettomäärärahaa
3 253 256 000 mk.
(2.—5. kappale kuten HE)
77. Tieverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)
Valiokunta viittaa vuoden 2000 talousarviota
koskevassa mietinnössään esitettyyn hankekoriin, josta normaalirahoitteiset kehittämishankkeet tulee käynnistää. Valiokunta toteaa, että
normaalirahoituksella voidaan lähivuosina aloittaa uusia hankkeita hyvin rajoitetusti. Kun seuraavia hankkeita aikanaan käynnistetään, niiden
valinnassa on kiinnitettävä huomiota liikennepoliittisiin ja alueellisiin näkökohtiin. Lähivuosien määrärahatilanne huomioon ottaen valiokunta ehdottaa seuraavaa lausumaa.
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Valiokunnan lausumaehdotus 13
Eduskunta edellyttää, että liikenneinfrastruktuurin ministerityöryhmän ehdotukseen sisältyvistä kehittämishankkeista
aloitetaan määrärahatilanteen salliessa
hankkeet valtatie 8, Raision kohta, valtatie 5, Joroinen—Varkaus ja valtatie 3,
Tampereen läntinen kehätie.
Tässä yhteydessä valiokunta kiinnittää huomiota myös eri liikenneviranomaisten yhteistyön merkitykseen sekä siihen, että hankkeista
laaditaan ajoissa selkeä kokonaissuunnitelma.
Esim. Savonlinnassa on ollut ongelmia kehittämishankkeiden etenemisessä sekä eri liikenneviranomaisia koskevien hankkeiden yhteensovittamisessa. Asiasta ollaan nyt laatimassa kokonaisselvitystä, jonka valmistuttua on tärkeää edetä
selvityksen edellyttämällä tavalla. Kehittämishankkeiden valmistuttua on myös syytä tarkastella uuden hankkeen mukanaan tuomaa uutta
liikenteellistä kokonaisuutta. Esim. Hanko—
Skogby-tieosuuden valmistuttua tulisi kartoittaa
alueen muut liikenteelliset kehittämistarpeet.
79. Tieverkon jälkirahoitus- ja kokonaisrahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)
Eduskunta edellytti vuoden 2000 talousarviota
koskevassa mietinnössään, että Lahti—Heinolatieosuuden rakentamista moottoritieksi selvitetään rahoituksellisena pilottihankkeena yhdessä
alueen kuntien kanssa. Asian valmistelu ei ole
edennyt tältä pohjalta. Valiokunta pitää kuitenkin perusteltuna jatkaa moottoritien rakentamista Heinolaan, josta tie jatkuu taas moottoritienä
Lusiin saakka. Nykyinen tilanne aiheuttaa huomattavia ruuhkia Lahden ja Heinolan välille ja
vaarantaa myös liikenneturvallisuutta. Valiokunta pitää tärkeänä, että hanke saadaan pikaisesti käyntiin.
Eduskunta on suhtautunut varauksellisesti
Järvenpää—Lahti-tieosuudella käytettyyn jälkirahoitusmalliin, koska siinä tieverkon kehittämiseen osoitettuja määrärahoja sidotaan useiksi
vuosiksi eteenpäin. Rakentamiskustannuksissa

ei myöskään kokonaisuudessaan saada aikaan
säästöjä, mutta rakentamista voidaan nopeuttaa
tuntuvasti ja rakentaminen on tehokasta ja nopeaa. Otettaessa huomioon Lahti—Heinola-tieosuuden sijainti kahden moottoritieosuuden välissä sekä näiden moottoriteiden liikenteelliset
vaikutukset valiokunta katsoo, että järkevän toiminnallisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi
Lahti—Heinola-moottoritien rakentamista voidaan jatkaa jälkirahoituksella.
Valiokunnan lausumaehdotus 14
Eduskunta edellyttää, että liikenne- ja
viestintäministeriö tarkentaa ns. jälkirahoitusmallia sekä valmistelee hanketta
valtatie 4, Lahti—Heinola koskevat tarjouspyynnöt siten, että mainitun tieosuuden rakentaminen moottoritieksi aloitetaan mahdollisimman pian.
25. Tienpidon valtionavut
50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Yksityisteitä on noin 280 000 km, joista päivittäin liikennöityjä on noin 100 000 km. Yksityisteiden vaikutusalueella asuu pysyvästi noin
550 000 asukasta. Puolet Suomen pelloista ja
neljännes metsistä on yksityisteiden vaikutusalueella. Yksityisen tieverkon ylläpito on valtiolle edullinen tapa hoitaa osaa pientieverkostoa. Tieverkon hoitaminen yhdessä tiekuntien,
kuntien ja valtion kanssa on myös tehokasta ja
toimivaa. Valiokunta viittaa aiemmin lausumaansa ja toteaa, että yksityistieavustukset tulee vähitellen nostaa tasolle, jossa merkittävät
läpikulkutiet ja elinkeinopoliittisesti merkittävä
alempiasteinen tieverkko voidaan optimaalisesti ja taloudellisesti ylläpitää. Valiokunta ehdottaa, että momentille lisätään 7 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 50 000 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
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30. Merenkulkulaitos
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Sisävesikanavien rakenteet ovat monin paikoin
huonoja ja peruskorjauksen tarpeessa. Valiokunta ehdottaa, että momentille lisätään 4 000 000
markkaa, josta tulee käyttää 500 000 markkaa
kanavaperinteen ja kanavamuseoiden toiminnan
vahvistamiseen.
Etenkin Perämeren väylillä on todettu maankohoamisen ja liettymien aiheuttamaa madaltumista, mikä edellyttää kunnossapitoruoppauksia. Ilman kunnostustoimenpiteitä väylien sallittua kulkusyvyyttä joudutaan alentamaan, mikä
lisää kuljetuskustannuksia ja heikentää alueen
teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kilpailukykyä. Maan talouden ja teollisuuden kannalta
on tärkeää, että meriväylien madaltuminen torjutaan. Valiokunta katsoo, että Merenkulkulaitoksen tulee väylämaksutulojen puitteissa pyrkiä lisäämään meriväylien kunnossapitomäärärahaa
20 miljoonalla markalla.
Saadun selvityksen mukaan väylämaksujen
maksamisessa on esiintynyt väärinkäytöksiä,
joiden vuoksi valtion on arvioitu menettäneen
vuosina 1993—2000 noin 5—6,6 miljoonaa
markkaa. Sekä Merenkulkulaitoksen sisäinen
tarkastus että valtiontalouden tarkastusvirasto
ovat todenneet, että valvonnan tehostamiseen on
tarvetta. Toisaalta on myös todettu, että maksujen määräämismenettely on sellainen, että se
mahdollistaa keinottelun. Valiokunta korostaa
valvonnan tehostamista Merenkulkulaitoksen ja
valtion taloudellisten intressien suojaamiseksi.
Myös väylämaksun määräämistä koskevaa menettelyä tulisi selvittää ja pyrkiä sellaiseen järjestelmään, jossa keinottelu ei olisi mahdollista.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään nettomäärärahaa
64 843 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha
3 v)
Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut selvityksen Itä-Suomen kanavahankkeista. Sen
suhteen on esiintynyt tarvetta eräiden jatkoselvi96
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tysten laatimiseen. Vesiliikenteen keskeinen
asema huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista, että tarvittavat lisäselvitykset tehdään ennen
lopullisia päätöksiä.
40. Ratahallintokeskus
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v)
Ratojen perusparannukseen osoitetut varat laskevat edelleen. Lisäksi kustannustason nousu aiheuttaa noin 100 miljoonan markan heikennyksen rahoitukseen. Talousarvioesityksessä todetaan, että vuoden 2001 aikana laadittavien yhteiskuntataloudellisten selvitysten perusteella
eräitä rataosia voidaan lakkauttaa. Näissä selvityksissä tulee kiinnittää riittävästi huomiota
teollisuuden kuljetustarpeisiin, sillä vähäliikenteiset rataosat ovat usein osa pitempää kuljetusketjua, jolloin rautatiekuljetus on perusteltua
eikä tiekuljetus ole realistinen vaihtoehto.
77. Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha
2 v)
Tasoristeysten poisto on välttämätöntä ainakin
niiltä rataosuuksilta, joille suunnitellaan nopeaa
henkilöliikennettä tai joilla kulkee merkittäviä
määriä vaarallisia aineita. Yksinomaan näillä radoilla on yli 600 tasoristeystä, joiden poistamisen kustannusarvio on 1 280 miljoonaa markkaa. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on vuoden 2001
maaliskuuhun mennessä laatia tasoristeysten
poisto-ohjelma, jossa määritellään kiireellisyysjärjestys ja tarvittava rahoitus.
Valiokunta pitää myös tärkeänä, että Itä- ja
Pohjois-Suomen ratojen sähköistystä jatketaan.
Rataverkon kunnostuksella on huomattava merkitys mm. alueen elinkeinoelämän kannalta.
Valiokunta ehdottaa, että momentille lisätään
5 000 000 markkaa tasoristeysten poistamisen
nopeuttamiseen sekä turvajärjestelmien kehittämiseen.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 294 000 000 mk.
(2. ja 3. kappale kuten HE)
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52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut
41. Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon
Ilmailulaitos ei huolehdi Seinäjoen ja Mikkelin
lentokenttien ylläpidosta. Valiokunta ei myöskään pidä kenttien siirtämistä Ilmailulaitokselle
ainakaan tässä vaiheessa perusteltuna. Molempien kenttien merkitys on kuitenkin alueen elinkeinoelämän kannalta keskeinen. On välttämätöntä, että kenttien toiminnan rahoitus voidaan
ratkaista pitkäjänteisellä tavalla, jotta lentokenttätoiminnan kehittäminen olisi mahdollista. Seinäjoen ja Mikkelin lentokenttien säännöllisen
reitti- ja kevytreittiliikenteen harjoittamisen turvaamiseksi valiokunta ehdottaa, että momentille
lisätään 2 500 000 markkaa ja että valtionapu
korotetaan 70 prosentista 90 prosenttiin.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 6 000 000 mk.
Määrärahaa saa käyttää enintään 90 prosentin
suuruisen valtionavun maksamiseen Seinäjoen
(Rengonharjun) ja Mikkelin säännöllisen reittiliikenteen piirissä olevien lentopaikkojen rakenteiden ja laitteiden parantamiseen sekä kenttien
ylläpidon avustamiseen ja lentopaikkojen rakentamiseen otettujen lainojen kustannuksiin.
(3. kappale kuten HE)
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Valiokunta viittaa vuoden 2000 talousarviota
koskevaan mietintöönsä ja korostaa edelleen siinä esille nostettuja näkökohtia, kuten matkakeskusten toiminnan kehittämistä sekä Marja-rataa,
Jokeri-linjaa sekä länsimetroa koskevien hankkeiden toteuttamista.
Joukkoliikenteen merkitys on etenkin pääkaupunkiseudulla erittäin suuri, sillä maan kaikista
joukkoliikennematkoista tehdään pääkaupunkiseudulla noin 60 prosenttia. Valtio ei ole tukenut pääkaupunkiseudun seutulippuratkaisuja,
vaikka pääkaupunkiseudulla on Suomen laajin

seutulippujärjestelmä. Myöskään Tampereen ja
Turun alueen joukkoliikenteelle ei ole myönnetty valtion tukea. Valiokunta katsoo, että joukkoliikenteen tukia jaettaessa tulee huomiota kiinnittää myös kuntien väliseen tasa-arvoon. Pääkaupunkiseudulla sopiva tuen kohde olisi esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisten lipputuki.
Valiokunta kiinnittää huomiota myös lähiliikenteen kehittämiseen. Esim. Karjaan seutu on
aluetta, joka sijaitsee suhteellisen lähellä pääkaupunkiseutua, mutta jonne joukkoliikenneyhteydet ovat huonot. Työmatkaliikennettä palvelevien junayhteyksien kehittämisellä voitaisiin
helpottaa muuttopaineita pääkaupunkiseudulle.
Joukkoliikenteen palvelujen ostoon myönnetty määräraha on ollut alueellisen tasapainoisen
kehityksen sekä elinkeinoelämän kehitysedellytysten kannalta tärkeää. Nykyajan liikkumisen ja
elinkeinoelämän vaatimukset huomioon ottaen
on ilmeistä, että vanhat perusteet joukkoliikenteen tukemiseen vaativat laajempaa tarkastelua.
Tällöin on otettava huomioon myös lentoliikenteen asema nykyaikaisena kuljetusmuotona. Mikäli alueellisen kehityksen ja esim. kansainvälisen vientiteollisuuden toimintaedellytykset uhkaavat vaarantua lentoliikenteen kannattavuuden ja muiden taloudellisten epävarmuustekijöiden vuoksi, on perusteltua laajentaa joukkoliikenteen palvelujen ostomahdollisuus myös lentovuorojen varmistamiseen. Luvanvaraista henkilöliikennettä koskevan lain 23 §:n mukaan valtion talousarviossa osoitetulla määrärahalla voidaan mm. ostaa lentoliikennepalveluja.
Valiokunnan lausumaehdotus 15
Eduskunta edellyttää, että liikenne- ja
viestintäministeriö selvittää joukkoliikenteen palvelujen ostoon osoitetun määrärahan käyttämistä myös lentoliikenteen
palveluihin.
Helsingin kaupungin liikennelaitos ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta ovat pyrkineet edistämään joukkoliikenteen käyttöä tarjoamalla työnantajille mahdollisuutta hankkia
työntekijöilleen joukkoliikenteen kausilipun
työsuhde-etuna. Työsuhdelippua verotetaan kuitenkin sen hankintahinnan perusteella, joten sii97
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tä ei ole taloudellista hyötyä työntekijälle. Sekä
liikenne- että ympäristöpoliittisesti olisi tärkeää
ohjata työmatkaliikennettä entistä enemmän
joukkoliikenteeseen. Siksi valiokunta pitää tärkeänä, että selvitettäisiin mahdollisuudet määrätä työsuhdematkalipulle nimellisarvoa alhaisempi verotusarvo.
Valiokunnan lausumaehdotus 16
Eduskunta edellyttää, että liikennejärjestelmien kehittämiseksi selvitetään mahdollisuudet määrätä työsuhdematkalipulle nimellisarvoa alhaisempi verotusarvo
ja että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tällaisen työsuhdelipun mahdollistamiseksi.
81. Merentutkimuslaitos
Itämeren tila on huolestuttava ja sen tila huononee edelleen mm. liikenteen päästöjen kasvaessa. Typpilaskeuma Itämereen on tosin jonkin
verran vähentynyt 1990-luvulla, mutta mm. kas-

98

Pääluokka 31

vavat liikennemäärät lisäävät typpipäästöjä.
Alusliikenteen suurin yksittäinen päästöongelma on rikkidioksidipäästöt. Liikenteen rikkidioksidipäästöistä on peräisin vesiliikenteestä
96 prosenttia. Kaikista vesiliikenteen päästöistä
tuotetaan Itämerellä noin 95 prosenttia. Esim.
rikkipäästöjä voitaisiin vähentää käyttämällä
alusliikenteessä vähärikkistä polttoainetta. Suomessa laaditaan parhaillaan kansallista Itämeriohjelmaa, joka valmistuu ensi vuonna. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että Itämeriohjelman toimeenpanoon varataan riittävät resurssit. Vuoden 2001 alussa on myös tarkoitus aloittaa projekti, jonka tavoitteena on Itämerta koskevan, useita eri käyttäjäryhmiä palvelevan perustietopaketin laatiminen. Hankkeen kustannusarvio on 840 000 mk, josta Merentutkimuslaitoksen osuus on noin 130 000 markkaa. Hankkeen muuta rahoitusta selvitellään parhaillaan.
Valiokunta pitää tärkeänä, että hankkeen toteutus turvataan ja että siihen osoitetaan riittävät
määrärahat.
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Pääluokka 32
KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Valtiontalouden liikenevien voimavarojen kohdentaminen valtaosaltaan valtion velan lyhentämiseen on budjettipolitiikan kokonaisuuden ja
ajankohtaisen suhdannetilanteen kannalta perusteltua. Määrätietoisen velan lyhentämisen ohella on valiokunnan mielestä kuitenkin huolehdittava uuden ja monipuolisemman osaamisen sekä
yrittäjyyden vahvistamisesta nopeasti kasvavalla ns. "uuden talouden" alueella. Oikein kohdennetut panostukset kasvualan yrityksiin lisäävät
erityisesti tietointensiivisen talouden kasvua
maassamme ja luovat tulevaisuudessa valtiontalouden kannalta lisää mahdollisuuksia myös valtion velan maksamiseen.
Valiokunnan mielestä valtionyhtiöiden myyntitulojen käytössä tulee painottaa velanhoidon
rinnalla sijoittamista koko maa laajuisen osaamiskeskusverkoston laajentamiseen, innovaatioiden kaupallistamiseen ja uuden yrittäjyyden
vahvistamiseen erityisesti tietointensiivisen talouden kasvualoilla.
Valtion omistajapolitiikassa uutena instrumenttina on Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toiminnan uudelleen suuntaaminen ja tehostaminen. Teollisuussijoituksen tuleekin omalta osaltaan toimia pienen ja keskisuuren yrityskentän
toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Erityisesti uusien yritysten käynnistämisessä Teollisuussijoituksella pitää olla tärkeä rooli.
Yritysrahoituksen tulee myös vastata nykyistä paremmin alueellisen kehityksen haasteeseen
luomalla maakunnallisten osaamiskeskusten
ympärille hankkeita, joilla pk-yrityksiä eri osista maata autetaan paremmin niin Suomen Teollisuussijoituksen kuin myös Tekesin, Finnveran ja
Sitran kehittämisrahoituksen piiriin.

10. Hallinto
Luvun selvitysosan mukaan tavoitteena on kehittää TE-keskuksista alueellisista lähtökohdista toimivia itsenäisiä virastokokonaisuuksia; samoin keskusten kehittämis- ja palvelutarjontaa
yhtenäistetään. Edelleen tavoitteena on kehittää
keskuksista asiakassuuntautuneita, proaktiivisia
ja joustavia palveluyksiköitä. Keskusten toiminnassa korostuu toimialueen erityispiirteet ja EUohjelmien tavoitteet huomioon ottava lähestymistapa. Keskuksilla on merkittävä tehtävä
myös valtakunnallisen yrittäjyyshankkeen toteuttamisessa.
Kauppa- ja teollisuusministeriö vastaa keskusten yleishallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta. TE-keskukset toimivat eri hallinnonalojen tehtäviä hoitaessaan asianomaisen ministeriön (KTM, TM tai MMM) tai viraston (Tekes) ohjauksessa ja valvonnassa. Asianomaiset
ministeriöt valmistelevat keskusten tulosohjausta ja toiminnan kehittämistä koskevia asioita,
asettavat keskusten toiminnalle strategiset tavoitteet sekä käsittelevät yhteisesti keskusten
laatimia tulosuunnitelmia.
Valiokunnan käsityksen mukaan tilanne TEkeskusten toimintaedellytysten osalta on huolestuttava. TE-keskuksille on annettu suuri joukko
uusia tehtäviä samaan aikaan, kun niiden määrärahoja on supistettu. Kun TE-keskusten voimavaroja vähennetään, pienenevät kyllä valtion
menot, mutta seurauksena on usein kustannuksen tai vaivannäön siirtyminen asiakkaalle. Hakemuksien käsittelyaika pitenee, yksittäisen
henkilön tai yrityksen tuen saannin ehtona oleva
tarkastuskäynti lykkääntyy tai viranomaisen lupaa saa odottaa aiempaa kauemmin. Kehitys ei
ole suotavaa, koska hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi hajautettu ja joustava palveluhallinto. Samalla on useassa yhteydessä valtio99
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vallan taholta luvattu, että aluehallinnon edellytykset vastaanottaa uusia tehtäviä turvataan.
Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on
käynyt ilmi, että ainakin joissakin tapauksissa
TE-keskusten toimintamenot ovat osoittautuneet kasvaviin TE-keskusten tehtäviin nähden
riittämättömiksi. Erityisesti rakennerahastojen
hallinnointi on sidoksissa TE-keskusten toimintamäärärahojen riittävyyten. Rakennerahastojen
hallinnointi uudella ohjelmakaudella sekä samanaikaisesti toteutuva vanhan ohjelmakauden
saattaminen loppuun on monissa tapauksissa
johtanut keskusten henkilöstön työkuorman kasvuun. TE-keskusten hallinnoinnin uudistamista
on tehty valtioneuvoston asettamien linjausten
mukaisesti. Hallinnonuudistuksen seuraavassa
vaiheessa tulisi kiinnittää huomiota TE-keskusten roolin selkeyttämiseen suhteessa valtion ja
maakuntien toimijoihin. Valiokunnan mielestä
valtionhallinnon ja aluekehityksestä huolehtivien elimien eli lähinnä maakunnan liittojen välisiä yhteyksiä on pyrittävä parantamaan.
Valiokunta kiinnittää huomiota myös yrityspalvelupisteiden riittävään resurssointiin. Teknologiayksiköiden vahvistaminen esitetyn kymmenen teknologia-asiamiehen voimin on tervetullut toimenpide. Nämä voimavarat tulee suunnata niihin keskuksiin, joissa teknologiakehitys
kipeimmin kaipaa lisävahvistusta. Myös keksintöasiamiesten saaminen täyspäivisinä resursseina TE-keskuksiin on valiokunnan mielestä toivottava toimenpide.
20. Teknologiapolitiikka
40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)
Tutkimuksen, kehittämisen ja teknologian
(T&K) rahoitusmahdollisuudet ovat lisääntyneet viime vuosina Suomessa erittäin nopeasti.
Tänä vuonna niiden yhteisen määrän arvioidaan
nousevan vajaaseen 7 miljardiin markkaan.
T&K-rahoituksella on suuri merkitys myös
alueiden kehittämisen ja kehittymisen kannalta.
Uuden ajan elinkeinopolitiikassa juuri osaamisen ja teknologian voimavarat korostuvat tärkei100
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nä tekijöinä. Alueet, joille näitä voimavaroja
kohdentuu, menestyvät. Samanaikaisesti perinteiset, alkuperusteiset elinkeinotuet ovat vähentyneet erittäin nopeasti.
Keskuksiin kohdistuvat elinkeinotuet ovat
siis olleet nopeassa kasvussa ja perinteisesti heikoimmille alueille kohdentuneet elinkeinotuet
jyrkässä laskusta. Keskuksiin kohdistuvista
T&K-varoista noin 80 prosenttia suuntautuu tällä hetkellä 4—5 suurimpaan keskukseen.
Osana alueellisen kehittämisen toimenpiteitä
tarvittaisiin jatkossa eri puolilla Suomea kehittämistoimia, joiden ydin on osaamisen, teknologian ja tutkimuksen lisääminen. Maakunnissa on
jo tällä hetkellä paljon hankkeita, joihin juuri
näitä resursseja tarvittaisiin.
Tekesin toiminta on kytkettävä nykyistä paljon paremmin maan eri alueiden omiin strategioihin. Maan tasapuolisempaan kehittämiseen
tähtäävään työhön tulee eri alueiden yrityksiä ja
kehittämishankkeita varten varata Tekesin voimavaroista riittävät henkilö- ja taloudelliset resurssit. Tärkeää on erityisesti se, että yritysten
kykyä hyödyntää olemassa olevaa teknologia- ja
kehittämisrahoitusta lisätään.
30. Yrittäjyyspolitiikka
44. Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha)
Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annettu
laki on voimassa kuluvan vuoden loppuun. Talousarviossa ehdotettu määräraha 10 000 000
markkaa kattaa vuoden 2000 toisen puolivuotiskauden kuljetustukihankinnoista aiheutuvat
maksatukset.
Valiokunta toteaa, että on hyväksytty hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE
199/2000 vp). Valiokunnan mielestä hallituksen
on selvitettävä, onko laki säädettävä olemaan
voimassa pitemmän määräajan tai toistaiseksi,
tai voidaanko kuljetustuki korvata muulla järjestelmällä.
Valiokunta katsoo, että kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain piiriin kuuluvat

Pääluokka 32

VaVM 43/2000 vp — HE 109/2000 vp, HE 187/2000

alueet tulisi määritellä Agenda 2000:n uuden tavoite 1 -ohjelman alueiden jaon mukaisesti.
Valiokunnan lausumaehdotus 17
Eduskunta edellyttää selvitettävän, onko
laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta
säädettävissä pysyvänä tai voidaanko
kuljetustuki korvata muulla järjestelmällä.
Momentille
ehdotetaan
lisättäväksi
10 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 20 000 000 mk.
Määrärahaa saa käyttää kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/1981) sekä
saaristokuljetusten tukemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (331/1982) mukaisen kuljetustuen maksamiseen pk-yrityksille. Määrärahasta saa käyttää enintään 80 000 mk saariston
kuljetustuen maksamiseen.
(3. kappale kuten HE)
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
Määrärahaa saa käyttää yritystuesta annetun lain
mukaisten tukien sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisten kansainvälistymistukien sekä elintarviketeollisuuden investointi- ja kehittämistukia koskevan valtioneuvoston asetuksen mukaisten tukien maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaisten tukien maksamiseen. Määrärahasta osa on alueiden kehittämisestä annetun lain 6 §:n mukaista
aluekehitysrahaa.
Valiokunnan mielestä momentin määrärahan
tulisi riittää kaikkien EU-periaatteiden mukaisesti hyväksyttävien hankkeiden rahoittamiseen
sekä erityistilanteissa ns. valkoisten alueiden tukeen. Valiokunta kiinnittää huomiota määrärahan riittävyyteen.

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka
24. Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan lautakunnan käsittelyajat ovat kohtuuttoman pitkät
(jaostosta riippuen 4—16 kuukautta ja keskimäärin käsittelyaika on noin 12 kuukautta). Valiokunnan saaman selvityksen mukaan lautakuntaan olisi saatava uusi asianhallintajärjestelmä ja
samalla saatettava toimistojärjestelmä ajan tasalle. Valiokunta kiinnittää huomiota momentin
määrärahan riittävyyteen.
26. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin selvitysosan mukaan Kilpailuviraston toiminta-ajatuksena on talouden tehokkuuden lisääminen kilpailua edistämällä. Yksittäisiä elinkeinonharjoittajia suojataan periaatteellisesti merkittäviltä kilpailunrajoituksilta. Virasto keskittää toimintansa valituille painopistealueille ja tehokkaaseen tapauskäsittelyyn. Kilpailuviraston keskeisenä palvelutavoitteena on kehittää ratkaisujen laadullista tasoa vahvistamalla niiden taloudellista ja analyyttistä perustaa.
Saamansa selvityksen perusteella valiokunta
kiinnittää huomiota kilpailuviraston resurssien
riittävyyteen. Erityisen ongelmallinen tilanne on
yritysten ja yrittäjien näkökulmasta, koska Kilpailuviraston ruuhkautuneen työtilanteen vuoksi asioiden käsittely virastossa kestää kohtuuttoman kauan.
31. Korvaus velkaneuvonnan järjestämisestä
(arviomääräraha)
Momentin määrärahaa saa käyttää velkaneuvonnasta annetun lain mukaisen korvauksen maksamiseen velkaneuvonnan järjestämisestä. Korvaus määrätään kauppa- ja teollisuusministeriön
vahvistamien perusteiden mukaan siten, että se
vastaa palvelun tarkoituksenmukaisesta tuottamisesta aiheutuvia menoja.
Syyskuun alussa voimaan tulleen uuden lain
velvoittama talous- ja velkaneuvonta alkaa kunnissa vuoden 2001 alussa. Lakisääteinen neuvonta parantaa kansalaisten tasa-arvoisuutta pal101
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velutarjonnassa. Muutos merkitsee myös neuvojien koulutuksen ja toimintatapojen yhtenäistymistä. Velkaneuvonnalla voidaan estää ylivelkaantumista ja korjata ylivelkaantumisen seurauksia. Myös ylivelkaantuneiden taloudellisen
tilanteen selvittämiseksi velkaneuvojan apu on
tärkeää. Valiokuntakuulemisessa on tullut esille
pelko siitä, ettei esitetty määräraha riitä täysin
kattamaan lain mukaisen korvauksen maksamista velkaneuvonnan toteuttamisesta. Valiokunta
katsoo, että valtiovallan tulee varmistaa täysimääräiset resurssit velkaneuvonnan järjestämiseksi.
Velkaneuvontatoiminnan tehon turvaamiseksi valiokunta ehdottaa, että momentille lisätään
2 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 18 500 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
50. Kansainvälistysmispolitiikka
41. Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle
Yritysten kyky kansainvälistyä ja menestyä
avoimilla maailmanlaajuisilla markkinoilla on
asetettu nykyisen hallituksen elinkeinopolitiikan yhdeksi painopistealueeksi. Kuitenkin valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2001 kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan ainoa
politiikka-alue, johon esitetään määrärahojen
supistamista, on kansainvälistymispolitiikka.
Määrärahoja esitetään alennettavaksi tästä vuodesta noin 20,9 miljoonaa markkaa, mikä prosentuaalisesti merkitsee 6 prosentin supistusta.
Valiokunta pitää esitystä huolestuttavana
ajankohtana, jolloin systemaattiset julkiset panostukset teknologiseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat yritystasolla kypsymässä kaupallistamis- ja kansainvälistymisvaiheeseen. Talousarvioesityksen linjaus osoittaa, että elinkeinopolitiikassamme vallitsee edelleen voimakas
ns. "technology push" -ajattelu, joka korostaa
liiketoimintaketjun alkupään, tutkimuksen ja
tuotekehityksen, ensisijaista merkitystä uusien
innovaatioiden ja menestyksellisen taloudelli102
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sen toiminnan synnyttämisessä. Sekä alan tutkimus että lukuisat käytännön esimerkit ovat kuitenkin jo jonkin aikaa korostaneet laajemman,
asiakastarpeesta lähtevän innovaatio- ja yrityskehityspolitiikan merkitystä. Tässä ajattelussa
markkinoiden tuntemus, asiakastarpeen tunnistaminen ja kyky nopeaan tuotesopeutukseen
nousevat kriittisiksi menestystekijöiksi.
Valtion talousarvioesityksessä KTM:n hallinnonalan tulostavoitteiksi on kirjattu mm. pyrkimys tehdä suomalaisista yrityksistä entistä kilpailukykyisempiä ja kansainvälisemmin suuntautuneita. Esitys kansainvälistymismäärärahojen supistamisesta soveltuu huonosti yhteen em.
tavoitteen toteuttamisen kanssa. Ulkomaankauppaa edistäville järjestöille tarkoitetun rahoituksen supistus (-4,3 milj. mk) kohdistuu yksinomaan alan merkittävimmän toimijan, Finpro
ry:n, rahoitukseen.
Hallitusohjelman elinkeinopoliittisessa osassa korostetaan tarvetta panostaa tutkimus- ja teknologiakehityksen ohella tuotteiden kaupallistamiseen ja yritysten kykyyn kansainvälistyä. Tämän tarpeen sanelee talouden nopea globalistuminen. Se edellyttää välitöntä reagointia kilpailuhaasteisiin ja tarjoutuviin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Menestyminen tällaisessa
ympäristössä vaatii yrityksiltä yhtäaikaisia panostuksia teknologian kehittämiseen, markkinoiden hallintaan sekä tarvittavien investointien
rahoitukseen. Korkeaan osaamiseen perustuvan
ns. "uuden talouden" toimintatapojen hallinta on
erityisen tärkeää suomalaisille yrityksille, koska useimmat lupaavimmista kasvualoistamme
kuuluvat tietointensiivisen talouden globaaliin
toimipiiriin. Lisäksi valiokunnan mielestä erityistä panostusta tulisi ohjata pk-yritystoiminnan toimintaedellytysten parantamiseen.
60. Energiapolitiikka
40. Energiatuki (arviomääräraha)
Esityksen mukaan momentin 116 000 000 markan määrärahasta saa vuonna 2001 myöntää
avustuksia enintään 86 000 000 markkaa. Kuluvan vuoden talousarviossa vastaava avustusten
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määrä on 116 000 000 markkaa. Uusiutuvien kotimaisten energialähteiden käyttöön liittyvä
lainsäädäntö on puutteellista. Valiokunta toteaa,
että lähes kaikissa muissa EU-maissa on jo voimassa tai valmisteilla lait, jotka velvoittavat
tuottamaan osan sähköstä uusiutuvilla energialähteillä. Valiokunta toteaa, että kotimaisiin
energialähteisiin kohdistettavaa tukea ei valiokunnan mielestä voida pitää riittävänä. Momen-

tin määrärahaa tulee lisätä. Valiokunta ehdottaa,
että momentille lisätään 10 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 126 000 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
Vuonna 2001 avustuksia saa myöntää enintään 96 000 000 mk.
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SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

18. Sairausvakuutus

19. Eläkevakuutus

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Valiokunta viittaa kuluvan vuoden talousarviota
koskevaan mietintöönsä ja toteaa edelleen, että
Kelan rahoituksen tulee kaikissa oloissa olla turvattu siten, että laitos pystyy suoriutumaan sen
hoidettavaksi annettujen tehtävien toimeenpanosta. Vaikka valtio hoitaa maksuvalmiuden
kuukausittaisilla maksuvalmiussuorituksilla, ei
menettelyä voida pitää tarkoituksenmukaisena.
Valiokunta katsoo, että valtion tulisi maksaa
ensi vuoden takuusuorituksesta 40 prosenttia jo
vuoden 2001 tammikuun alussa. Näin Kelan
maksuvalmius olisi paremmalla pohjalla eikä
maksusuorituksia tarvittaisi joka kuukausi.
Eduskunta on sairausvakuutuslain muutosta
käsitellessään päättänyt korottaa matkakustannusten vuotuista omavastuuosuutta vain 35 markalla hallituksen ehdottaman 200 markan sijasta. Eduskunta on myös päättänyt korottaa kansaneläkkeen täyttä määrää 70 markalla kuukaudessa hallituksen ehdottaman 50 markan sijasta
sekä alentaa eläkeläisten korotettua sairausvakuutusmaksua 0,30 pennin sijasta 0,50 pennillä
vuoden 2001 alusta alkaen. Tällä momentilla
nämä muutokset lisäävät valtion menoja vuonna
2001 yhteensä 190 000 000 markkaa. Eläketulon perusteella maksettavaa ylimääräistä sairausvakuutusmaksua on tarkoitus alentaa 0,80
penniä vuonna 2002 ja 0,40 penniä vuonna 2003,
jolloin ylimääräinen maksu on kokonaan poistettu.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 3 315 000 000 mk.
(2. kappale kuten HE)

51. Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Kansaneläkkeen tasokorotuksen määrän nostamisen vuoksi momentille lisätään 1 000 000
markkaa. Lisäksi valtiovarainministeriöstä saadun tiedon mukaan momentille tulisi lisätä
14 000 000 markkaa MYEL:n maksuprosentin
alenemisen vuoksi.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 2 276 000 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
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60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista
menoista (arviomääräraha)
Kansaneläkkeen tasokorotuksen määrän nostaminen sekä lapsikorotusten maksamisen jatkaminen lisäävät valtion menoja ensi vuonna yhteensä 30 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 5 740 000 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
21. Rintamaveteraanieläkkeet
52. Rintamasotilaseläkkeet ja asumistuki (arviomääräraha)
Kansaneläkkeen tasokorotuksen määrän nostaminen sekä lapsikorotusten maksamisen jatkaminen lisäävät valtion menoja ensi vuonna yhteensä 3 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 734 000 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
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32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
Terveydenhuollon henkilökunnan työtaakka on
jo pitkään ollut kohtuuttoman suuri. Viime aikoina ammattiauttajien uupumus on saanut aivan uudet mittasuhteet. Käsitellessään kuntien
järjestämää sosiaali- ja terveydenhuoltoa valiokunta on siksi kiinnittänyt huomiota terveydenhuollon henkilökunnan riittävyyteen. Lisäksi valiokunta on käsitellyt lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden järjestämiseen, vanhustenhoitoon sekä omaishoitajien asemaan liittyviä
kysymyksiä.

Terveydenhuollon henkilökuntatilanne
Saadun selvityksen mukaan Suomessa oli tämän
vuoden alussa lääkäreitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lääkäreiden määrän kasvusta huolimatta viime vuoden lopulla oli 150 terveyskeskuslääkärin virkaa ilman hoitajaa.
Alueellisesti lääkärivajaus oli hyvin epätasainen, esim. Etelä-Suomessa vajausta oli alle
1 prosentti kun taas Keski-Pohjanmaalla lähes
20 prosenttia. Sairaaloissa oli noin 150 erikoislääkärinvirkaa vailla hoitajaa ja lisäksi merkittävä osa erikoislääkärinviroista oli vailla pätevää
tai vakituista hoitajaa. Tehtyjen selvitysten mukaan sairaalat olisivat valmiit palkkaamaan välittömästi 540 erikoislääkäriä pysyvästi. Vaikeus saada lääkäreitä keskittyy selvitysten mukaan erityisesti pieniin yksiköihin, joissa voi
olla paljon päivystyksiä ja joiden toiminta on
henkilökunnan vähäisyyden vuoksi helposti haavoittuvaa.
Valiokunta viittaa kuluvan vuoden talousarviota koskevaan mietintöönsä, jossa kiinnitettiin huomiota mm. lääkäripalveluiden alueellisiin ongelmiin sekä hoitohenkilökunnan jaksamiseen. Valiokunnan mielestä julkisen sektorin
terveydenhoitopalveluiden turvaamiseksi on
huolehdittava siitä, että resurssit ja henkilökunnan koulutus ovat oikeassa suhteessa potilaiden
ja palveluiden tarpeisiin. Esim. väestön ikääntyminen lisää palveluiden kysyntää huomattavasti. Valiokunta katsoo, että sekä lääkäreiden että
koko hoitohenkilökunnan jaksamiseen tulee

kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Myös
lyhytaikaiset työsuhteet vievät niin yksittäisten
työntekijöiden kuin koko työyhteisön voimavaroja. Koska julkisen sektorin palkkakehitys vaikuttaa jatkossa merkittävästi lääkäreiden pysymiseen terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, on
palkkakehityksen oltava kilpailukykyinen.
Myös hammashoidon laajentuminen vaatii
jatkossa lisäresursseja. Uudistuksen toteutus aiheuttaa ongelmia etenkin niille kunnille, jotka
ovat jo aiemmin jääneet jälkeen hammashoitopalvelujen tarjoamisesta asetuksen määrittelemille ikäryhmille. Muun muassa rekrytoitavan
henkilökunnan puute tulee todennäköisesti vaikeuttamaan uudistuksen toteutusta joillakin
paikkakunnilla.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden
järjestäminen
Eduskunta lisäsi kuluvan vuoden talousarvioon
uuden momentin, jolle osoitettu 70 000 000
markan määräraha oli tarkoitettu lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin sosiaali- ja terveysministeriön erikseen määräämin perustein. Hallitus on vuotta 2001 koskevassa talousarvioesityksessä lähtenyt siitä, että kunnallisen mielenterveystyön rahoitus kasvaa nykytasosta noin
100 miljoonalla markalla ja että lisäys kohdennetaan pääsääntöisesti lasten ja nuorten mielenterveystyöhön. Kuntien valtionosuuksiin on siksi ehdotettu lisäystä 25 000 000 markkaa, jolloin kuntien rahoitusosuudeksi jää 75 000 000
markkaa.
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan
vuoden 2000 talousarvioon sisältyneen määrärahan turvin on voitu mm. tehostaa lasten ja nuorten psykiatrisia palveluja, aloittaa useita uusia
hankkeita sekä nopeuttaa hoitoonpääsyä. Monet
kuluvana vuonna aloitetut hankkeet ovat kuitenkin käynnistyneet vasta vuoden loppupuolella.
Asiantuntijakuulemisen yhteydessä on noussut
esille huoli siitä, osoittavatko kunnat jatkossa
riittävästi resursseja jo aloitettujen hankkeiden
jatkamiseen sekä uusien projektien aloittamiseen. Saadun selvityksen mukaan erikoissairaanhoito on monin paikoin niin ylikuormitet-
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tua, ettei se kykene nykyisillä resursseilla vastaamaan uuteen lainsäädäntöön.
Valiokunta ehdottaa, että lasten ja nuorten
psykiatrian palveluiden järjestämiseen osoitetaan erillismääräraha myös vuodelle 2001. Valiokunta haluaa näin varmistaa vuonna 2000
aloitettujen projektien ja hankkeiden jatkuvuuden. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin
ei ole useisiin vuosiin osoitettu riittäviä määrärahoja, mistä johtuen palveluiden saattaminen
asianmukaiselle tasolle vaatii huomattavia voimavaroja. On myös tarkoituksenmukaista vahvistaa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rahoituspohjaa uuden rahoitusmallin alkuvaiheessa ja varmistaa näin toiminnan jatkuvuus rahoituksen muutoksista huolimatta. Valiokunta viittaa talousarvioaloitteeseen TAA
840/2000 vp ja ehdottaa, että talousarviosta
poistettu momentti 33.32.37 palautetaan ja että
momentille osoitetaan 45 000 000 markan määräraha lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin.
Valiokunta korostaa sitä, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden järjestäminen ei
pitkällä tähtäimellä voi olla muusta terveydenhuollosta riippumaton erilliskysymys, vaan pääsääntöisesti sen rahoituksesta tulee huolehtia samassa yhteydessä kuin muidenkin sairauksien
hoidon rahoituksesta. Kysymys on siis siirtymävaiheesta eikä erillismäärärahasta tule pysyvää
järjestelyä.
Valiokunta korostaa myös ennaltaehkäisevän
toiminnan merkitystä, koska sillä saadaan niin
inhimilliseltä kannalta kuin myös taloudellisesti
parhaimmat tulokset. Esim. neuvoloiden psykososiaalista asiantuntemusta tulee parantaa ja
myös kouluterveydenhuoltoa on tehostettava,
sillä syrjäytyminen alkaa usein jo lapsuudessa
tai nuoruudessa. Samoin huumeiden käyttö alkaa yleensä jo kouluiässä. Myös terveyskeskuksissa tulee olla enemmän nuorisoa koskeviin kysymyksiin perehtynyttä henkilökuntaa.

Vanhustenhoito
Vanhustenhoidossa on viime aikoina noussut
esille epäkohtia sekä hälyttäviä tietoja vanhusten huonosta kohtelusta. Vanhuksen kannalta
ongelmat liittyvät mm. turvattomuuteen, yksi106
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näisyyteen, maksujen kohtuuttomuuteen ja ylipäätään palvelujen saamiseen. Vanhuspalvelun
palvelurakenne ei ole kaikilta osin kunnossa, sillä vakituisia ja koulutettuja työntekijöitä on
usein liian vähän suhteessa vanhusten hoidon ja
hoivan tarpeisiin. Myös monet työntekijät ovat
uupuneita. Kunnalliset palvelut ovat eri kunnissa hyvin erilaisia. Saadun selvityksen mukaan
kuntien taloudellisen tilanteen erot selittävät
kuitenkin vain osittain kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menojen eroja. Vanhustenhuollosta puuttuvat lähes kokonaan sellaiset säännökset, joiden perusteella valvovalla viranomaisella olisi yksiselitteinen mahdollisuus ilman
tulkinnanvaraisuutta puuttua vanhustenhoidossa ilmi tulleisiin epäkohtiin.
Valiokunnan lausumaehdotus 18
Eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja
terveysministeriö laatii pikaisesti vanhustenhoitoa koskevat suositukset, joihin kirjataan ne perusasiat, joiden varassa hyvä
vanhustenhoito voi toimia.

Omaishoitajatilanne
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kaikkiaan yli 300 000 säännöllisesti apua tarvitsevaa
henkilöä on omaisten hoidettavana. Laitoskuntoisia, pääasiassa iäkkäitä henkilöitä on omaishoidossa noin 60 000. Omaishoidon tuen piirissä on vain noin 20 000 omaishoitajaa, joista
13 000 hoitaa vanhuksia. Saadun selvityksen
mukaan pelkästään omaishoidon tuella läheisiään hoitavien avulla kunnat säästävät vuosittain 1,3 miljardia markkaa. Jos nykyisin laitoskuntoisia kotona hoitavat eivät enää jaksa, välittömän laitoshoidon lisätarpeeksi on arvioitu
laitospaikkaa.
Kunnan
kannalta
33 600
omaishoitaja on taloudellinen tapa hoidon järjestämiseksi erityisesti silloin, jos vaihtoehtona on
laitoshoito. Omaishoito on myös hoidettavan
kannalta laitoshoitoa halutumpi vaihtoehto.
Omaishoitajan asemaan liittyy kuitenkin epäkohtia. Hoitajien saamat palkkiot vaihtelevat
kunnittain ja kuntien osoittamat määrärahat eivät ole aina riittäneet koko vuodeksi, jolloin tuki
on loppunut kesken vuotta. Kaikki omaishoitajat eivät ole virallisen kuntakohtaisen omaishoi-
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don tuen piirissä. Omaishoitajilla on oikeus vain
yhteen vapaapäivään kuukaudessa, vaikka työ
on usein erittäin vaativaa ja raskasta. Omaishoitajista joka kymmenes on itse yli 75-vuotias.
Valiokunta katsoo, että omaishoidon asemaa
lainsäädännössä tulee kehittää, jolloin on kiinnitettävä huomiota myös omaishoitajien palkkioiden verotukseen sekä kunnallisten palvelujen ja
omaishoidon yhteensovittamiseen liittyviin ongelmiin. Järjestelmän tulisi myös olla sellainen,
että omaishoitajien palkkiot olisivat tasavertaisia asuinkunnasta riippumatta.
Valiokunnan lausumaehdotus 19
Eduskunta edellyttää, että omaishoidon
asemaa lainsäädännössä kehitetään ja
omaishoidon edellytyksiä kokonaisuudessaan parannetaan.
37. (Valtionavustus kunnille lasten ja nuorten
psykiatrian palveluihin)
Talousarvioaloitteen TAA 840/2000 vp perusteella sekä luvun yleisperusteluissa esitettyyn
viitaten valiokunta ehdottaa, että poistettu momentti 33.32.37 palautetaan.
Lisätään uusi momentti seuraavasti:
37. Valtionavustus kunnille lasten ja nuorten
psykiatrian palveluihin
Momentille myönnetään 45 000 000 mk.
Määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten
psyykkisen kehityksen tukemisesta, häiriöiden
ehkäisystä ja psykiatristen hoitopalvelujen turvaamisesta kunnille ja kuntayhtymille aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtionavustuksen maksamiseen sosiaali- ja terveysministeriön
erikseen määräämin perustein. (Uusi)
53. Terveyskasvatus ja -valvonta
50. Terveyskasvatus sekä päihteiden käytön ja
tupakoinnin vähentäminen (siirtomääräraha 2 v)
Valtioneuvosto teki 5.10.2000 periaatepäätöksen huumausainepolitiikan tehostamisesta.
Koko 1990-luvun huonommaksi muuttunut huumausainetilanne on edelleen vaikeutunut. Huumausaineiden tarjonta on lisääntynyt ja huu-

mausaineita kokeilleiden osuus on noussut noin
kymmeneen prosenttiin väestöstä. Nuorista huumausaineita on kokeillut yli viidennes. Myös
huumeiden ongelmakäyttäjien sekä huumekuolemien määrät ovat lisääntyneet ja kovien huumausaineiden käyttö on yleistynyt. Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä on
kymmenessä vuodessa nelinkertaistunut. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteena on saada huumausaineiden käyttö ja huumausainerikollisuuden kasvu pysäytetyksi. Periaatepäätökseen sisältyvien toimenpiteiden rahoittamiseksi talousarvioon ehdotetaan 32,5 miljoonan markan lisäystä. Kokonaisuutena hallituksen esittämä lisäpanostus huumeiden torjuntaan
on noin 60 miljoonaa markkaa, kun talousarvioon sisältyvien määrärahojen ohella otetaan
huomioon mahdollisuudet käyttää veikkauksen
voittovaroja sekä Raha-automaattiyhdistyksen
tuottoa. Kuluvan vuoden loppuun mennessä on
lisäksi tarkoitus valmistella pidemmän aikavälin toimenpideohjelma huumausainepolitiikan
tehostamiseksi.
Valiokunta pitää valtioneuvoston periaatepäätöstä ja siihen liittyviä toimenpiteitä hyvinä.
On myös tärkeää, että päätöksen toimeenpanoon
suunnataan riittävät resurssit, jotta toimenpiteillä on myös vaikuttavuutta. Huumetilanne on monimuotoinen, ja yleisiä, kaikille kohderyhmille
sopivia ratkaisuja ei ole mahdollista kehittää.
Valiokunta korostaa kuitenkin ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merkitystä. Tällöin olennaista on huumausainetiedotuksen lisääminen
kaikille niille tahoille, jotka toimivat ja työskentelevät lasten ja nuorten kanssa. Täydennyskoulutuksen järjestäminen mm. opetushenkilöstölle
sekä koululääkäreille ja -terveydenhoitajille on
myös erityisen tärkeää. Kouluterveydenhuollon
osalta on ongelmallista se, että kaikissa kouluissa ei ole enää omaa kouluterveydenhoitajaa. Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota
kouluterveydenhuollon asemaan ja katsoo, että
sitä tulee jatkossa vahvistaa. Valiokunta korostaa myös erityisesti sitä, että huumausainepolitiikan tehostamiseen osoitettu määräraha tulee
käyttää konkreettisiin ennaltaehkäisyä ja hoitoa
koskeviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin, erityi107
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sesti ruohonjuuritason ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.
Huumausainepolitiikkaan on osoitettava riittävät resurssit myös tulevissa talousarvioissa.
Koska useat eri hallinnonalat huolehtivat huumausainepolitiikan tehostamiseen liittyvistä toimenpiteistä, on jatkossa tärkeää huolehtia siitä,
että toimintaa ja sen tehokkuutta seurataan ja arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja että toiminnan
koordinoinnista muutoinkin huolehditaan riittävästi.
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton
käyttö
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden
ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)
Talousarvioesityksen mukaan Raha-automaattiyhdistyksen vuoden 2000 tuotosta jäisi vuonna
2001 jakamatta 226 miljoonaa markkaa. Jakamattoman tuoton määrää arvioitaessa huomioon
on otettu mm. euron käyttöönotto vuonna 2002
sekä arpajaisveron nousu vuonna 2001. Tuotosta on viime vuosina vuosittain siirtynyt myöhemmin jaettavaksi vaihteleva määrä, keskimäärin 100 miljoonaa markkaa. Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina, investointiavustuksina sekä kokeilu- ja kehittämishankkeisiin. Vii-
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me aikoina investointiavustuksia on vähennetty
ja järjestöjen pitkäjänteisiä toiminta- ja kehittämisavustuksia on lisätty. Avustuksia on suunnattu yhä enemmän järjestöjen perustyöhön sekä
kehittämishankkeisiin, joilla pyritään löytämään keinoja mm. syrjäytymiskierteen katkaisemiseksi. Raha-automaattiyhdistyksen voittovaroista haki vuonna 2000 avustusta noin 2 000
järjestöä noin 4 000 kohteeseen. Avustusta
myönnettiin noin 1 000 järjestölle noin 2 000
kohteeseen. Avustushakemusten määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti.
On välttämätöntä, että Raha-automaattiyhdistys varautuu mm. euron käyttöönoton aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Otettaessa kuitenkin
huomioon jakamatta jätettävän tuoton suuruus
sekä avustuskohteiden ja anomusten suuri määrä valiokunta katsoo, että on perusteltua lisätä
yhteisöille ja säätiöille terveyden- ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettujen avustusten määrää. Tarkoituksena ei ole muuttaa
Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa koskevaa
arviota, vaan tulouttaa siitä talousarvioon 80
miljoonaa markkaa ehdotettua enemmän. Valiokunta ehdottaa, että momentille lisätään
80 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 1 513 000 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
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Pääluokka 34
TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

06. Työvoimapolitiikan toimeenpano
Valiokunta kiinnitti vuoden 2000 talousarviota
koskevassa mietinnössään huomiota työllisyysmäärärahojen jakoperusteisiin sekä alueellisten
erojen huomioon ottamiseen. Vaikka työttömyysaste on valtakunnallisesti laskenut, ovat
alueelliset erot edelleen suuria. Vaikeimmilla
työttömyysalueilla pitkään työttömänä olleiden
työllistäminen vaatii huomattavaa panostusta viranomaisten taholta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan työllisyysmäärärahat ovat eräissä työvoimapiireissä loppuneet kesken, kun taas
joissakin työvoimapiireissä osa rahoista on jäänyt käyttämättä. Esim. kuluvana vuonna työllisyysmäärärahoja arvioidaan jäävän kokonaan
käyttämättä noin 180 milj. markkaa. Määrärahatilannetta on arvioitu yleensä uudelleen vasta
syksyn aikana, mistä johtuen päätökset lisämäärärahojen saamisesta on tehty vuoden loppupuolella. Työttömyydenhoidon ja määrärahojen tehokkaan käytön kannalta päätökset ovat usein
tulleet liian myöhään.
Valiokunta katsoo, että työllisyysmäärärahojen tarvetta tulee jatkossa arvioida selvästi aikaisemmin. Uudelleen arviointi olisi tarkoituksenmukaista tehdä jo keväällä ennen kesälomia, jolloin lisämäärärahat olisivat käytettävissä jo alkusyksystä. Määrärahan lisätarvetta arvioitaessa tulisi muiden seikkojen ohella kiinnittää huomiota vaikeimpien työttömyysalueiden tilanteeseen. Määrärahojen joustavaa siirtämistä eri
alueiden sekä myös kunnan ja valtion kesken
olisi edistettävä. Valiokunta katsoo myös, että
työllisyysmäärärahojen jakoperusteet tulisi pyrkiä määrittelemään jo talousarvioesityksen perusteluissa. Valiokunta ehdottaa seuraavan lausuman hyväksymistä.

Valiokunnan lausumaehdotus 20
Eduskunta edellyttää, että TE-keskusten
työvoimaosastoille vuodelle 2001 osoitettujen määrärahojen riittävyys selvitetään
ensi vuonna toukokuun loppuun mennessä ja määrärahatarve arvioidaan tuolloin uudelleen.
25. Työvoimapalvelujen erityismenot (arviomääräraha)
Pitkäaikaistyöttömyys laski vuonna 1999 lähes
kaksi kertaa nopeammin kuin työttömyys keskimäärin, mutta pitkäaikaistyöttömiä on edelleen
noin 90 000, joista yli 55-vuotiaita on noin 40
prosenttia. Erityisesti vaikeasti työllistettävien
osuus pitkäaikaistyöttömistä on lisääntynyt.
Saadun selvityksen mukaan tehokkailla ja
laadukkailla palveluilla sekä erilaisilla erityistoimenpiteillä on saatu erittäin hyviä tuloksia.
Esim. Rovaniemellä on järjestetty pitkäaikaistyöttömille kursseja, joiden jälkeen noin 80 prosenttia kurssin käyneistä on palannut muualle
kuin työttömyyteen. Edellytyksenä toiminnan
onnistumiselle on kuitenkin ollut mm. palveluiden laatu ja yksilöllisyys. Pitkäaikaistyöttömille
järjestetyn toiminnan tuloksellisuus edellyttää
myös tehokasta yhteistyötä eri viranomaisten,
kuten esim. työvoima-, sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien tahojen välillä. On myös kiinnitettävä entistä enemmän huomiota siihen, että
palvelut, etuudet ja aktivointiohjelmat vastaavat
työttömien henkilökohtaista motivaatiota ja palvelutarpeita.
Syksyllä 2001 on tarkoitus käynnistää kuntouttava työtoiminta. Siinä on tarkoitus parantaa
pitkäaikaistyöttömien ja työttömyyden johdosta
pitkään toimeentulotukea saaneiden asemaa selkiyttämällä heidän oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan sekä tarkentamalla työvoimahallinnon ja
kuntien tehtäviä. Asiakas, työvoimahallinto ja
109
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kunta laatisivat yhdessä aktivointisuunnitelman, joka voisi sisältää uutena toimenpiteenä
kuntouttavaa työtoimintaa. Valiokunta pitää uudistusta hyvänä. Useiden vuosien ajan viranomaisten yhteistyön puute on vaikeuttanut tarkoituksenmukaisen toiminnan järjestämistä silloin, kun henkilö on ollut useamman eri viranomaisen asiakkaana. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä viranomaisten ja muiden tahojen toimivalla yhteistyöllä on keskeinen merkitys.
Pitkäaikaistyöttömien joukossa on henkilöitä, joiden työllistäminen tehokkaillakaan toimenpiteillä ei ole käytännössä mahdollista. Eräiden arvioiden mukaan pitkäaikaistyöttömistä
olisi 10—15 prosenttia henkilöitä, jotka perusteellisen tutkimuksen jälkeen voisivat päästä
eläkkeelle. Eräillä paikkakunnilla on käytetty
ns. Taipaleen mallia, jossa on yhdessä monipuolisen asiantuntijajoukon avulla selvitetty vajaatyökykyisten työnhakijoiden tilanne. Selvitykseen on sisältynyt mm. psykiatrinen tutkimus
sekä neuropsykologin tai psykologin lausunto.
Tutkimukseen on hankittu tietoja myös useilta
paikallisviranomaisilta. Perusteellisten selvitysten jälkeen eräissä kunnissa tutkittavista on
päässyt eläkkeelle jopa 80 prosenttia.
Inhimilliseltä kannalta on tärkeää, että eläkkeeseen oikeutetut henkilöt saavat eläke-etuudet ja että he eivät joudu olemaan työttöminä
työnhakijoina. Valiokunnan mielestä hallituksen tulee siksi käynnistää valtakunnallinen,
alueellisesti organisoitu hanke, jossa tutkitaan
niiden työnhakijoiden eläke-edellytykset, jotka
työvoima- ja sosiaalitoimistot ovat arvioineet
työkyvyttömiksi. Jotta toiminta saadaan ripeästi
liikkeelle, valiokunta ehdottaa, että momentille
lisätään 10 000 000 markkaa ja että tämä määräraha osoitetaan pitkäaikaistyöttömien eläkeedellytysten selvittämiseen (ns. IT-projektiin).
Moniongelmaisten asiakkaiden palvelu sekä
uudet työtehtävät edellyttävät TE-keskusten
henkilökunnalta uusia ammatillisia valmiuksia.
Valiokunta katsoo, että TE-keskusten virkarakenteen kehittämisessä on kiinnitettävä entistä
enemmän huomiota ammattihenkilökunnan monipuolistamiseen siten, että työvoimatoimistois110
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sa olisi myös esim. terveysalan ammattilaisia
sekä psykososiaalista osaamista. Valiokunta toteaa, että myöskään Kelassa ei ole asiantuntijalääkäriä mielenterveyspuolella, vaikka työkyvyttömyyseläkettä haetaan usein mielenterveyteen liittyvillä perusteilla.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 78 800 000 mk.
(2. ja 3. kappale kuten HE)
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)
Eduskunta on muuttanut kuntouttavaa työtoimintaa koskevaa hallituksen esitystä mm. siten,
että valtio maksaa kunnille korvauksena kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 60 markkaa päivältä hallituksen ehdottaman 50 markan
sijasta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2001.
Momentille on osoitettu 32 milj. markan määräraha, jonka arvioidaan saadun selvityksen mukaan riittävän em. muutoksesta huolimatta. Toiminnan aloitusvaiheessa arviota kuntouttavaan
työtoimintaan osallistuvien määrästä joudutaan
kuitenkin jonkun verran alentamaan.
77. Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi
(siirtomääräraha 3 v)
Eduskunta on kiinnittänyt useita kertoja huomiota siihen, että momentin määrärahaa tulee
voida käyttää myös sellaisiin hankkeisiin, jotka
eivät jää valtion omistukseen, vaan jotka voidaan sopia luovutettavaksi kunnan tai muun yhteistyökumppanin omistukseen. Kyse on tällöin
yleensä ympäristöä tai vesihuoltoa parantavista
hankkeista. Säädöstasolla määrärahan käytössä
em. tarkoituksiin on ollut ongelmia. Saadun selvityksen mukaan työministeriö on kuluvan vuoden aikana neuvotellut asiasta valtiovarainministeriön, ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Näissä neuvotteluissa on sovittu, että määräraha kohdennetaan jatkossakin
ensisijaisesti työllisyyden parantamiseen, mutta
määrärahaa voidaan käyttää myös hankkeisiin,
jotka eivät jää valtion haltuun. Momentin perusteluissa on mainittu, että vuoden 2001 loppuun
asti kestävän siirtymäkauden aikana määrärahaa
voidaan käyttää sellaisiin hankkeisiin, joita ei
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ole tarkoitus merkitä valtion taseeseen. Pysyvät
muutokset on tarkoitus tehdä vuoden 2002 talousarvion yhteydessä. Valiokunta viittaa aiem-

min lausumaansa ja pitää välttämättömänä, että
seuraavassa talousarviossa asia hoidetaan lopullisesti kuntoon.
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Ympäristön suojelu

Itämeren suojelu
Suomen ympäristönsuojelun kannalta Itämeren
suojelu on eräs ajankohtaisimpia ja keskeisimpiä asioita. Suomessa laaditaan parhaillaan kansallista Itämeriohjelmaa, joka valmistuu ensi
vuonna. Ohjelman tavoitteena on palauttaa Itämeren ekologinen tasapaino ja vähentää Itämeren, erityisesti Suomenlahden, Saaristomeren,
Pohjanlahden ja sisävesien rehevöitymistä sekä
ympäristömyrkkyjen kerääntymistä ravintoketjuihin. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen,
että vuoden 2002 talousarviossa tulee varata riittävät määrärahat ohjelman toteuttamiselle.
Alueelliset ympäristökeskukset tulee kytkeä
kiinteästi mukaan Itämeriohjelman toteutukseen. Itämerta ja erityisesti Suomenlahtea kuormittavat myös Pietarin jätevedet. Pietarissa lasketaan edelleen huomattava osa jätevesistä täysin puhdistamatta Suomenlahteen. Uutena uhkatekijänä on Primorskin (Koiviston) öljysatamahanke. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että öljysatamahankkeesta laaditaan kansainvälinen
ympäristövaikutusten arviointi. Sataman avaamisen jälkeen öljykuljetukset lisääntyvät Suomenlahdella tuntuvasti, mistä syystä öljyonnettomuuksien torjuntaan tulee varautua myös Suomessa. Suomella on valmiuksia rakentaa esim.
jäätämurtavia öljyntorjunta-aluksia. Valiokunta
korostaa ympäristöasioita koskevan lähialueyhteistyön merkitystä ja kiinnittää myös huomiota
riittävän kansallisen rahoituksen turvaamiseen
ympäristöhankkeita koskevien EU-ohjelmien
toimeenpanossa.
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta rahoitetaan mm. saastuneiden maiden kunnostuksia ja muita ympäristötöitä. Koko
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momentin rahoitus on supistunut vuoden 1998
tasosta noin kolmanneksella. Ympäristötöihin
osoitettu määräraha on aivan liian niukka, mistä
johtuen ympäristökeskuksissa on runsaasti
hankkeita odottamassa toteutusta. Erityisesti
määrärahaa tarvittaisiin saastuneiden maiden
kunnostustöihin. Luonteeltaan saastuneiden
maiden kunnostukset ovat sellaisia, ettei niitä
ole mahdollista aloittaa pienellä aloitusrahalla,
sillä työtä ei voida tehdä vähitellen. Näillä töillä
on myös työllistävä vaikutus.
Valiokunta kiinnittää myös huomiota käytöstä poistettujen kaatopaikkojen kunnostukseen.
Käytöstä poistetuista noin 1 500 kaatopaikasta
32 sijaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä ja kaksi lähellä vedenottamoa. Joka viides
vanha kaatopaikka on pohjavesialueella. Vain
kolmannes käytöstä poistetuista kaatopaikoista
on kunnostettu.
Jätevero koskee vain yleisiä kaatopaikkoja,
joiden pitäjiltä kannetaan vuosittain jäteveroa
noin 200 milj. markkaa. Saadun selvityksen mukaan yksityisille kaatopaikoille sijoitetaan moninkertainen määrä jätettä verrattuna yleisiin
kaatopaikkoihin. Eduskunta on eri yhteyksissä
katsonut, että jäteveron tulisi koskea myös yksityisille kaatopaikoille vietäviä jätteitä sekä edellyttänyt, että verotuksen tulee kohdella tasapuolisesti kaikkia kaatopaikkoja. Valiokunta toteaa
edelleen, että jäteveron tulisi koskea myös yksityisiä kaatopaikkoja.
Valiokunta ehdottaa, että momentille lisätään
1 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 45 500 000 mk.
(2. ja 3. kappale kuten HE)
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20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu
22. Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)
Valtion luonnonsuojelualueet ovat pääosin Metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa. Suojelualueiden lisääntymisen vuoksi luonnonsuojelualueiden hoidon rahoitus on kuitenkin riittämätön etenkin Etelä-Suomessa. Kun suojeluohjelmien toteuttaminen lähivuosina saadaan päätökseen, lisärahoituksen tarve kasvaa edelleen. Suuri osa luonnonsuojelualueiden hoitoon ja kunnossapitoon osoitetusta rahoituksesta kuluu palveluiden rakentamiseen ja ylläpitoon ja varsinaiseen luonnon hoitamiseen jää vajaat 20 prosenttia määrärahasta. Luontokeskuksilla on tärkeä
tehtävä ympäristöä koskevan valistuksen antamisessa, mutta resurssien niukkuuden vuoksi
luontokeskuksia ei ole voitu kehittää kysyntää
vastaavalla tavalla. Valiokunta katsoo, että esimerkiksi Nuuksion kaltaisten luonnonsuojelualueiden toimintojen parantamiseksi voitaisiin
suunnitella mallia, jossa myös alueen kunnat olisivat mukana luontokeskusten kehittämisessä.
Valiokunta katsoo, että samalla kun laaditaan
Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma, on sovittava myös ohjelman rahoituksesta. Valiokunnan
saaman selvityksen mukaan Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma aiheuttaa momentille vuositasolla noin 20 milj. markan lisärahoitustarpeen.
Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että
Metsähallituksen tuloutustavoitteet eivät saa
vaarantaa luonnon monimuotoisuutta tai haitata
luonnonsuojelualueiden ennaltamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Valiokunta ehdottaa, että momentille lisätään
1 000 000 markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 81 330 000 mk.
(2.—4. kappale kuten HE)
63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin määrärahasta korvataan mm. kotkien
porotaloudelle aiheuttamat vahingot. Korvaamisessa siirryttiin vuoden 1998 alussa ns. reviiri-

pohjaiseen korvausjärjestelmään. Järjestelmä on
oikean suuntainen, mutta liian kaavamainen. Siinä ei oteta esim. huomioon nuorten ja reviirittömien kotkien eikä myöskään valtakunnan rajan
läheisyydessä naapurimaiden puolella pesivien
kotkien aiheuttamia tuhoja. Valiokunta katsoo,
että kotkavahinkoihin liittyvää tutkimusta tulisi
laajentaa todellisten kotkatuhojen selvittämiseksi sekä korvausjärjestelmän kehittämiseksi.
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)
Rakennusperinnön hoitoon esitetään 5 miljoonan markan määrärahaa, jonka lisäksi Museovirastolle on opetusministeriön pääluokassa osoitettu 3,1 miljoonaa markkaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnossapitoa ja
parantamista varten (29.90.50). Avustusten kokonaissumma on siten 8,1 miljoonaa markkaa.
Haettuihin avustuksiin (n. 80 miljoonaa markkaa) ja rakennuskustannusten nousuun sekä eurooppalaiseen keskitasoon nähden määräraha on
varsin niukka. Valiokunta katsoo, että rahoitusta tulee lisätä vuoden 2002 talousarviossa.
30. Asumisen edistäminen

Yleistä
Asuntomarkkinoiden epätasapaino on pahentunut viime aikoina. Voimakas muuttoliike pääkaupunkiseudulle ja sen kehyskuntiin sekä muihin kasvukeskuksiin on lisännyt näillä alueilla
asuntojen kysyntää ja nostanut sekä vanhojen
että uusien asuntojen hintoja. Vaikka uusien
asuntojen tarve on kasvanut, valtion tukeman
asuntotuotannon tavoitteet eivät ole viime vuosina toteutuneet pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Vaarana on, ettei näillä alueilla
saavuteta ensi vuonnakaan asuntojen määrää
koskevia tavoitteita. Ongelmana on myös korkea vuokrataso sekä joissakin tapauksissa kohtuuttomat vuokrankorotukset esim. asunnon
omistajanvaihdoksen yhteydessä. Aivan viime
aikoina on näkynyt merkkejä siitä, että vanhojen
asuntojen myyntihintojen nousu olisi pysähtynyt ja että ne olisivat ehkä jopa aavistuksen113
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omaisesti laskeneet. Tästä huolimatta pääkaupunkiseudun asuntojen hintataso ja erityisesti
vuokrataso ovat erittäin korkeita. Asumistuki on
kuitenkin jäänyt jälkeen vuokratasosta ja asuntomenot vievät usein kohtuuttoman suuren osan
tuloista.
Tonttipula ja tonttien korkeat hinnat ovat eräs
syy kustannusten nousuun. Tätä pahentaa tonttien käyttöön saamisen vaikeus ja kaavoitusprosessin hitaus. Saadun selvityksen mukaan esim.
vanhan rakennuslain (370/1958) mukaisesti ympäristöministeriön vahvistettavaksi alistettuja
kaavoja on vielä käsittelemättä, vaikka lain voimassaoloaika päättyi jo noin vuosi sitten.
Pääkaupunkiseudun eräs keskeinen ongelma
on kohtuuhintaisten vuokra- ja omistusasuntojen puute. Asunnon löytäminen on erityisen vaikeaa keskituloisille, joiden tulot ovat liian suuret yhteiskunnan tukemiin asuntoihin, mutta
joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia vapaarahoitteisiin omistus- tai vuokra-asuntoihin.
Kohtuuhintaisten asuntojen riittämätön tarjonta
on eräillä aloilla pahin este uusien työntekijöiden rekrytoinnille.
Yhdyskuntarakenteen kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta on myös syytä korostaa kuntien välisen yhteistyön merkitystä. Kuntien yhteisessä yleiskaavassa voidaan ottaa huomioon
yhtä kuntaa laajemmat talous- ja palvelualueet.
Myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten
kehittämisalueiden nimeämisellä voidaan edistää asunto- ja elinkeinopolitiikkaa. Hyvä esimerkki kuntien ja valtion välisestä yhteistyöstä
on valtioneuvoston 11.5.2000 hyväksymä valtion, pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välinen yhteistoiminta-asiakirja. On tärkeää, että
kaikki osapuolet pyrkivät toiminnassaan ottamaan huomioon yhteistoiminta-asiakirjan tavoitteet. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että
asuntopoliittisen strategian toteuttamista edistetään.
Suomessa rakennetaan verrattain paljon kerrostaloja, vaikka selvitysten mukaan ihmiset haluaisivat asua pientaloissa. Asuntorakentamiseen tulisi mm. tästä syystä löytää vaihtoehtoisia toteutustapoja. Myös hallitusohjelman mukaan tarkoituksena on lisätä ihmisläheistä tiivis114

Pääluokka 35

tä pientaloasumista. Puurakentamista on viime
vuosina kehitetty voimakkaasti. Edelleen on kuitenkin voimassa puurakentamista koskevia rakennusmääräyksiä, jotka heikentävät sen kilpailuasemaa muihin rakennustapoihin verrattuna.
Valiokunta pitää tärkeänä, että puurakentamista
koskevat määräykset ovat muihin rakennusmuotoihin verrattuna samanarvoisia ja myös eri
paikkakunnilla yhtenäisiä.

Valtion tukema asuntotuotanto
Arava- ja korkotukilainoituksella on tarkoitus
tukea ensi vuonna 11 500 uuden asunnon rakentamista. Aravalainojen myöntämisvaltuus on 5,1
miljardia markkaa ja korkotukilainoituksen hyväksymisvaltuus runsaat 1,1 miljardia markkaa.
Talousarvioesityksen mukaan aiempaa suurempi osuus arava- ja korkotukilainoituksella rakennettavista uusista asunnoista rakennetaan pääkaupunkiseudulle, sen kehyskuntiin sekä muihin suurimpiin kasvukeskuksiin. Valiokunta pitää linjausta sinänsä hyvänä ja myös määrärahatasoa voidaan pitää riittävänä, etenkin kun osa
kuluvan vuoden valtuuksista jää mm. suhdannetilanteesta johtuen käyttämättä ja siirtyy ensi
vuodelle. Tuotantotavoitteet ovat asuntojen tarpeeseen nähden riittämättömät, mutta tonttipulasta ym. johtuen ne ovat ilmeisen realistiset. Jos
tuotanto ei käynnisty ehdotetulla tavalla pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa tai muissa
suurimmissa kasvukeskuksissa, käyttämättömiä
valtuuksia on mahdollisimman joustavasti siirrettävä muihin kasvukeskuksiin sekä tarvittaessa muillekin alueille, jossa on asuntojen tarvetta
myös tulevaisuudessa.
Pääkaupunkiseudun kannalta on tärkeä löytää
toimenpiteitä, jotka edistävät nopeasti tuotannon käynnistämistä. Muun muassa korkeiden rakennuskustannusten ohella alhaiset tulorajat
ovat eräs este tuotannon käynnistymiselle. Arava- ja korkotukilainsäädäntöön liittyviä asukasvalinnan tulorajoja ei ole tarkistettu useisiin
vuosiin ja tällä hetkellä esim. keskituloisilla ei
ole mahdollisuutta päästä valtion tukeman asuntotuotannon piiriin. Arava-asuntojen vuokrat
ovat toisaalta niin korkeat, että osalla niistä, jotka mahtuvat tulorajojen sisälle, on vaikeuksia
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suoriutua vuokrien maksamisesta. Myös asumistuen taso on jäänyt jälkeen vallitsevista asumiskustannuksista, mikä osaltaan vaikeuttaa uusien
arava- ja korkotukikohteiden aloittamista. Valiokunta ehdottaa seuraavan lausuman hyväksymistä:
Valiokunnan lausumaehdotus 21
Eduskunta edellyttää, että valtion tukeman tuotannon asukasvalintoja koskevia
tulorajoja nostetaan mahdollisimman
pian.
Tulorajojen tarkistaminen on syytä kytkeä siihen, että pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien
yhteistoiminta-asiakirjan mukaisesti yleishyödylliset yhteisöt sitoutuvat osoittamaan
omistamiaan vuokra-asuntoja kuntien asukasvalinnan piiriin. Näin myös kaikkein heikommassa asemassa olevien asunnonsaantimahdollisuus
helpottuisi.
Kuntien on myös huolehdittava riittävästä
raakamaan hankinnasta, jolloin on otettava huomioon jo olemassa olevat keinot tonttimaan
hankkimiseksi. Myös Kapiteeli Oy:n omistuksessa olevia maita tulisi myydä asuntotuotantoon kohtuullisella hinnalla.
Valiokunta pitää hyvänä, että ASP-järjestelmää on päätetty parantaa. Valiokunnan mielestä
on kuitenkin syytä lisätä myös kohtuuhintaisen
omistusasumisen tuotannon tukemista. Toisaalta valtio tukee omistusasumista jo monin eri tavoin, joten tässä suhdannetilanteessa omistusasumisen uusien tukimuotojen käyttöönottoon
on suhtauduttava varovasti. Valiokunta katsoo,
että tässä tilanteessa tarkoituksenmukaisinta olisi asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuen
käyttöönotto. Lainan edellytyksenä on tällöin
mm. kohtuulliset rakentamis- tai perusparannuskustannukset, jolloin voidaan jossakin määrin lisätä kohtuuhintaisten omistusasuntojen tarjontaa. Valiokunta korostaa kuitenkin sitä, että
asian valmistelussa on otettava huomioon se,
että tuen tuoma hyöty ei jää vain ensimmäisen
ostajan hyödyksi. Korkotukilainojen myöntäminen asunto-osakeyhtiöiden perusparantamiseen
voisi yhdessä korjausavustusten kanssa saada
asunto-osakeyhtiöt nykyistä aktiivisemmin

käynnistämään korjaustoimenpiteitä. Lainoja
voitaisiin myös ohjata alueellisin perustein, esimerkiksi uudisrakentamiseen liittyvää lainoitusta kasvukeskuksille ja perusparantamiseen liittyviä lainoja ensisijaisesti lähiöalueille. Tässä tarkoitettuja korkotukilainoja koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa jo vuodesta 1996 lukien.
Valiokunnan mielestä mainittu korkotukilaina
tulisi ottaa pikaisesti käyttöön ja ehdottaa seuraavan lausuman hyväksymistä:
Valiokunnan lausumaehdotus 22
Eduskunta edellyttää, että asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun
lain mukainen hyväksymisvaltuus otetaan valtion vuoden 2001 ensimmäiseen
lisätalousarvioon.
Valtion panostuksena palvelujen tuottamiseen voitaisiin myös selvittää, olisiko palvelurakentamiseen mahdollista suunnata korkotukea
samaan tapaan kuin sitä on ohjattu esim. vesihuoltohankkeisiin.
Valiokunta pitää myönteisenä, että valtioneuvosto on 30.11.2000 päättänyt tarkistaa aravalainojen vuosimaksua siten, että tarkistuksen suuruus vastaa vain toteutunutta kuluttajahintaindeksiä.
Opiskelija-asunnot. Opiskelija-asuntojen tuotanto on ollut viime vuosina vähäistä suhteessa
kasvaviin opiskelijamääriin. Opiskelijamäärien
kasvaessa yhä harvemmalla opiskelijalla on
mahdollisuus päästä opiskelija-asuntoon. Esim.
viime vuoden aikana pääkaupunkiseudulla asunnon sai vain 38 prosenttia hakijoista. Opiskelijaasuntojen tarve kasvaa edelleen ja perusparannusta odottaa arviolta 1 400 opiskelija-asuntoa.
Pula sopivista tonteista on rajoittanut opiskelijaasuntotuotantoa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Valiokunta katsoo, että opiskelija-asuntojen
määrää tulee lisätä vahvistettaessa arava- ja korkotukilainavaltuuksien käyttösuunnitelma vuodelle 2001.
54. Asumistuki (arviomääräraha)
Kuten edellä on todettu, vuokrien noususta johtuen asumistukea voidaan tällä hetkellä pitää ali115
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mitoitettuna vallitsevaan vuokratasoon verrattuna. Valiokunta katsoo, että asumistukeen hyväksyttävää vuokratasoa tulisi nostaa muuttuneita
olosuhteita vastaavaksi mahdollisimman pian.
Valiokunta viittaa myös hallitusohjelmaan, jonka mukaan asumistukea kehitetään ottamaan
huomioon nykyistä joustavammin elämäntilanteessa tapahtuneet muutokset ja todelliset asumismenot.
Valiokunnan lausumaehdotus 23
Eduskunta edellyttää, että asumistukeen
hyväksyttävää enimmäisvuokratasoa korotetaan.
60. Siirto valtion asuntorahastoon

Korjausavustukset
Talousarvioehdotuksen mukaan asuntojen korjausavustuksia myönnetään erityisesti korjaushankkeille, jotka edesauttavat ikääntyvän väestön mahdollisuuksia asua kotonaan. Korjausavustukset on tarkoitus suunnata pääosin kasvukeskusten ulkopuolelle. Ehdotettu määräraha
korjausavustuksiin on 150 milj. markkaa, kun
kuluvan vuoden talousarviossa vastaava summa
on 240 milj. markkaa.
Asuintalojen laajoja peruskorjauksia tehdään
nykyisin 25—30 vuoden välein, vaikka tarkoituksenmukaisempaa olisi korjata asuintaloja nykyistä useammin, jolloin korjaustoimenpiteet
olisivat kevyempiä. Korjausikään tulevan rakennuskannan määrä kasvaa. Samalla väestö ikääntyy, jolloin hissien rakentamista tulisi tehostaa.
Esim. keskustojen asunto-osakeyhtiöissä asuu
paljon pienituloisia vanhuksia, joiden päivittäinen liikkuminen ja mahdollisuus asua kotona
edellyttäisivät hissien rakentamista. Myös vuosille 2000—2003 hyväksytyssä asuntopoliittisessa strategiassa on kiinnitetty huomiota ikärakenteen muuttumiseen.
Edellä olevan perusteella valiokunta ehdottaa, että momentin perustelujen 12. kappaleessa
otsikon Avustukset alla olevaa myöntämisvaltuutta avustusten maksamiseen asuntojen korjaustoimintaan korotetaan 150 miljoonasta markasta 240 miljoonaan markkaan. Valiokunta toteaa, että asuntorahaston maksatusten todennä116
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köisten viiveiden vuoksi myöntämisvaltuuden
lisäys voidaan tehdä varainhankintavaltuuden
puitteissa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
(1.—11. kappale kuten HE)
Vuonna 2001 saadaan valtioneuvoston hyväksymin perustein myöntää uusia asuntorahaston
varoista maksettavia avustuksia asuntojen korjaustoimintaan enintään 240 000 000 mk sekä
sen lisäksi vuodelta 2000 peruuntuneita hankkeita tai muuten käyttämättä jäänyttä valtuutta
vastaava määrä. Taloudellisissa vaikeuksissa
oleville vuokrataloille ja opiskelija-asuntojen
omaan pääomaan saadaan valtioneuvoston hyväksymin perustein myöntää avustuksia yhteensä enintään 25 000 000 mk sekä asunnottomille
ja pakolaisille osoitettaviin asuntoihin enintään
20 000 000 mk. Vuokrataloavustuksia koskevasta valtuudesta Valtiokonttori saa käyttää
enintään 300 000 mk taloudellisissa vaikeuksissa olevien asuntoyhteisöjen talouden tervehdyttämistä ja kunnossapidon suunnittelua edistävistä selvityksistä ja toimenpiteistä aiheutuviin
kustannuksiin.
(13. kappale kuten HE)
40. Alueelliset ympäristökeskukset
Alueellisten ympäristökeskusten toimintaa vaikeuttaa määrärahojen niukkuus. Ympäristökeskusten tehtävät ovat lisääntyneet huomattavasti.
Esim. teollisuus- ja yritystoiminnan voimakas
kasvu ja rakentaminen lisäävät muun muassa
maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseen ja valvontaan liittyviä tehtäviä. Myös ympäristönsuojeluun liittyvät lupa- ja ohjaustehtävät ovat lisääntyneet, samoin luonnonsuojeluohjelmien toteuttaminen edellyttää voimavaroja.
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan
muut menot
65. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentin määrärahasta myönnetään avustuksia
hyvin monenlaisille luonnonsuojelu- ja ympäris-
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töjärjestöille sekä asunto- ja rakennusalan järjestöille. Myös Pidä Saaristo Siistinä ry saa toiminta-avustusta tältä momentilta. Momentin loppusummasta ei ole pääteltävissä, mikä on eri tahojen osuus määrärahasta. Aiemmin momentti oli
jaettu useampaan osaan, mutta talousarvion rakennetta kehitettäessä momentit yhdistettiin.
Tarkoituksena oli selkeyttää talousarviota ja yksinkertaistaa ja tehostaa sen valmistelua. Valiokunta katsoo, että momentin sisältöä voitaisiin
kehittää vielä siten, että siinä mainittaisiin, miten avustusten arvioidaan jakautuvan luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille, asunto- ja rakennusalan järjestöille sekä muille tahoille. Järjestelmää olisi tarkoituksenmukaista kehittää
myös siten, että järjestöt saisivat rahoitusta nykyistä useammalta taholta ja että esim. kunnat ja
muut mahdolliset tahot tukisivat nykyistä enemmän järjestöjen toimintaa.
Momentille ehdotetaan vajaan 8 000 000
markan määrärahaa. Avustuksia saavat järjestöt
ovat tehneet merkittävää työtä aikana, jolloin
julkisen vallan resurssit ovat vähentyneet. Järjestöjen palvelut ovat kansalaisten näkökulmasta myös tehokkaita ja edullisia. Ympäristöhallin-

non alalla on viime aikoina toteutettu laajoja
lainsäädäntöhankkeita, joita koskeva tiedottaminen tapahtuu paljolti näiden järjestöjen kautta.
Myös asuntoalan järjestöjen toimintamahdollisuuksia tulisi parantaa asuntomarkkinoilla vallitsevien epäkohtien vuoksi.
Valiokunta ehdottaa, että momentille lisätään
1 000 000 markkaa. Avustusten käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa on kiinnitettävä huomiota
siihen, ettei avustuksen taso laske silloin, kun
toiminnan volyymissä ja laadussa ei ole tapahtunut muutoksia. Valiokunta toteaa, että Pidä Saaristo Siistinä ry:n avustus on kuluvana vuonna
ollut riittämätön järjestön toiminnan laajuuteen
nähden. Pidä Saaristo Siistinä ry:n avustus tulee
näin ollen nostaa vähintään sille tasolle kuin se
oli vuonna 1999. Suomen luonnonsuojeluliiton
toiminta-avustusta on nostettava vähintään
100 000 markalla vuoden 2000 tasosta niin, että
avustuksesta myönnetään vähintään 50 000
markkaa suurpetoprojektille.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään 8 950 000 mk.
(2. ja 3. kappale kuten HE)
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Pääluokka 37
VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN

01. Valtionvelan nettokuoletukset ja
velanhallinta
94. (36.01.90, osa,36.02.90, osa, 36.03.90, osa
ja 36.06.94) Nettokuoletukset ja velanhallinta
(arviomääräraha)
Momentilta
ehdotetaan
vähennettäväksi
540 000 000 mk. Vähennys aiheutuu menomomenteille ehdotetuista muutoksista.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille myönnetään nettomäärärahaa
14 583 000 000 mk.
(2. kappale kuten HE)
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Määrärahasta saa käyttää valtionvelan ennenaikaisissa takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden maksamiseen enintään 5 000 000 000
mk.
Käyttösuunnitelma:
Nimellisarvoiset nettokuoletukset (netto)

mk

12 655 000 000

Pääomatappiot (netto)

1 928 000 000

Emissiotappiot (netto)

0

Yhteensä

14 583 000 000

Osasto 12
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TULOARVIOT
Osasto 12
SEKALAISET TULOT

29. Opetusministeriön hallinnonala
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista
Momentille arvioidaan täydentävän talousarvioesityksen mukaan kertyvän 2 319 miljoonaa
markkaa. Vastaava markkamäärä sisältyy asianomaisille veikkauksen tuotosta katettaville menomomenteille. Valiokunta saamansa selvityksen perusteella toteaa, että menomomenteille on
talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä
otettu menoja enemmän kuin Veikkaus Oy:n asianomaisten elimien arvion mukaan tuottoa kertyy. Valiokunta kiinnittää tähän seikkaan huo-

miota ja odottaa nykyistä parempaa yhteistyötä
tulevien talousarvioiden valmistelussa.
33. Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto
Momentin 33.92.50 kohdalla lausuttuun viitaten
momentille ehdotetaan lisättäväksi 80 000 000
markkaa.
Momentti muuttuu seuraavaksi:
Momentille
arvioidaan
kertyvän
2 059 000 000 mk.
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Osasto 12

YHTEENVETO
Valiokunnan ehdotuksen mukaan menoarvio
päätyy 212 296 190 000 markkaan ja tuloarvio
212 297 810 000 markkaan, joten talousarvio on
1 620 000 markkaa ylijäämäinen. Menojen loppusumma on täten 79 000 000 markkaa hallituksen esitystä suurempi ja tulojen loppusumma
80 000 000 markkaa hallituksen esitystä suurempi.
Tulojen eroavuudet esityksen ja mietinnön
välillä ilmenevät seuraavasta taulukosta:
Os. 11
Os. 12
Os. 13
Os. 15
Yhteensä

Esitys mk
Valiokunta mk
180 015 000 000 180 015 000 000
26 644 254 000 26 724 254 000
4 634 000 000 4 634 000 000
924 556 000
924 556 000
212 217 810 000 212 297 810 000

Menojen eroavuudet esityksen ja mietinnön välillä ilmenevät seuraavasta taulukosta:
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Pl. 21
Pl. 22
Pl. 23
Pl. 24
Pl. 25
Pl. 26
Pl. 27
Pl. 28
Pl. 29
Pl. 30
Pl. 31
Pl. 32
Pl. 33
Pl. 34
Pl. 35
Pl. 36
Pl. 37
Yhteensä

Esitys mk
Valiokunta mk
36 806 000
36 806 000
495 672 000
473 922 000
228 549 000
222 549 000
3 945 980 000 3 946 530 000
3 126 958 000 3 127 658 000
7 537 302 000 7 562 302 000
9 570 120 000 9 570 120 000
31 337 930 000 31 337 930 000
30 204 293 000 30 303 293 000
14 004 774 000 14 005 774 000
7 061 481 000 7 171 981 000
5 188 592 000 5 210 592 000
44 729 972 000 45 092 972 000
11 548 487 000 11 558 487 000
3 643 274 000 3 646 274 000
24 440 000 000 24 440 000 000
15 123 000 000 14 583 000 000
212 217 190 000 212 296 190 000

Päätösehdotus
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PÄÄTÖSEHDOTUS
Edellä esitetyn perusteella valiokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että talousarvioaloitteet TAA 535, 840,
1018 ja 1070/2000 vp hyväksytään,

että ehdotus vuoden 2001 talousarvioksi hyväksytään edellä mainituin muutoksin,

että talousarvioaloitteet TAA 1—534,
536—839, 841—1017, 1019—1069 ja
1071—1127/2000 vp hylätään ja

että edellä ehdotetut lausumat 1—23
hyväksytään,

että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2001 alkaen.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Maria Kaisa Aula /kesk
Kari Rajamäki /sd
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Pirjo-Riitta Antvuori /kok
Timo Ihamäki /kok
Seppo Kääriäinen /kesk
Reijo Laitinen /sd
Markku Laukkanen /kesk
Hanna Markkula-Kivisilta /kok
Tuija Nurmi /kok
Mauri Pekkarinen /kesk
Virpa Puisto /sd
Ola Rosendahl /r
Matti Saarinen /sd
Anni Sinnemäki /vihr
Sakari Smeds /skl
Irja Tulonen /kok
Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
Kari Uotila /vas
Jukka Vihriälä /kesk

Jorma Vokkolainen /vas
vjäs. Ulla Anttila /vihr
Jukka Gustafsson /sd
Matti Huutola /vas
Liisa Hyssälä /kesk
Ulla Juurola /sd
Bjarne Kallis /skl
Kari Kantalainen /kok
Juha Karpio /kok
Riitta Korhonen /kok
Jari Koskinen /kok
Mikko Kuoppa /vas
Pekka Kuosmanen /kok
Mika Lintilä /kesk
Hannes Manninen /kesk
Pirkko Peltomo /sd
Jussi Ranta /sd
Pauli Saapunki /kesk
Kari Urpilainen /sd
Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyssä ovat toimineet
valiokuntaneuvos Arvo J. Kämppi
valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja

valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko
valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.
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Vastalause 1

VASTALAUSE 1
Yleisperustelut
1. Kasvu ei jakaudu oikeudenmukaisesti
Maamme taloudelliset voimavarat ovat vahvistuneet useiden vuosien ajan. 1990-luvun taitteesta alkanut kansantuotteen lasku pysähtyi jo
vuonna 1992. Vuodesta 1994 lähtien kasvu on
ollut keskimäärin yli 4,5 prosenttia vuodessa,
eikä kasvu ole hidastunut kuluvanakaan vuonna.
Lipposen I hallituksen aloittaessa toimintaansa
vuonna 1995 bruttokansantuote oli 564,6 mrd.
markkaa, kun hallitus nyt ennakoi tulevan vuoden bruttokansantuotteeksi runsasta 817 mrd.
markkaa. Vuoden 2000 aikana tulo- ja varallisuusveron kertymää on lisäbudjeteilla kasvatettu yli 10 mrd. markkaa. Valtion verotulot nousevat vuodesta 1995 vuoteen 2001 noin 70 prosenttia. Taloudessamme on siis uusia voimavaroja. Jos niin haluamme, on uusille painopistevalinnoille ja yhteiskunnan kipupisteiden lievittämiselle olemassa taloudellinen perusta. Muutokset ovat tarpeen myös siksi, että monet kansalaisryhmät eivät ole saaneet yhteisellä työllä aikaansaadusta kasvusta oikeudenmukaista osuuttaan.

Työttömät, perheet ja ikäihmiset jääneet paitsioon
Kasvun hedelmät eivät jakaudu oikeudenmukaisesti. Optio-ohjelmien piirissä on runsaat 30 000
suomalaista, kun samanaikaisesti työttömyys
koskettaa liian monia kanssaihmisiämme. Lokakuussa 2000 työvoimatoimistoissa oli kaikkiaan
519 100 työnhakijaa, joista työttömiä 297 600.
Pitkäaikaistyöttömiä oli 85 800. Monet asuntovelalliset lapsiperheetkin ovat edelleen varsin
tiukassa taloudellisessa asemassa. Pankkien viitekorot ovat nousseet toukokuusta 1999 noin
3,0 prosentista 5,0 prosenttiin. Samanaikaisesti
polttoaineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. Esimerkiksi 95E-polttoaine maksoi lokakuussa 1999 kuluttajahintaseurannan mukaan keski122

määrin 6,14 markkaa litralta. Vuoden 2000 lokakuun keskihinta oli 6,84 markkaa alentuen loppuvuodesta vain hieman. Lämmitysöljyn hinta
on sekin noussut tuntuvasti. Lapsilisiin tai kotihoidontukeen ei ole luvassa edes inflaatiotarkistuksia.
Oikeudenmukaisuutta peräänkuuluttavat ne
tuhannet eläkeläiset, joille eduskuntaryhmät
juuri ennen vuoden 1999 eduskuntavaaleja yksimielisesti lupasivat pysäyttää kansaneläkkeen
pohjaosan leikkaukset, mikäli valtion taloudellinen tilanne sen sallii. Tässä budjettiesityksessä
nämä lupaukset osoittautuvat pettäviksi puheiksi, vaikka valtion taloudellinen liikkumavara on
vahvistunut ja lupauksen lunastamiselle olisi siten luja pohja olemassa. Hallitus on viemässä
pohjaosan leikkaukset loppuun asti ilman, että se
esittää mitään arviota niistä taloudellisista uhkakuvista, joihin lupauksen lunastamatta jättäminen perustuu. Kristillinen liitto on esittänyt kansaneläkkeen pohjaosan leikkausten pysäyttämistä. Erityisen ongelmalliseksi tilanteen kokivat ne
eläkeläiset, joilta pohjaosa eläkkeiden yhteensovittamisen vuoksi leikattiin kahdesti.
Maassamme oli lokakuussa 2000 noin
116 000 eläkeläistä, jotka saavat pienintä mahdollista eläkettä. Monet heistä elävät toimeentulon rajamailla, eivätkä he ole juurikaan päässeet
osallisiksi kansantuotteen kasvusta. Kiihtyneen
inflaation maksajiksi he kyllä joutuvat. Yhteisistä verovaroista on ensi sijassa autettava vaikeimmassa asemassa olevia kansalaisia, mihin ryhmään monet pienituloiset eläkeläiset kuuluvat.
Hallituksen esitys korottaa kansaneläkkeen täyttä määrää 70 markalla 1.6.2001 lukien on oikeansuuntainen, mutta riittämätön. Olemme
esittäneet pienimpien eläkkeiden korottamista
200 markalla kuukaudessa.
Ikäihmisten hoivapalvelut monessa maamme
kunnassa ovat puutteellisia ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat jääneet varsin vähäisiksi. Stakes on omassa selvityksessään todennut
vanhusten saamien palvelujen määrän romahta-
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neen kymmenessä vuodessa. Kesällä julkaistu
Maailman terveysjärjestön raportti on todennut
Suomen terveydenhoitojärjestelmän sijoittuvan
suorituskykynsä mukaan vasta 31. sijalle. Tilastoinnin ongelmakohdista huolimatta joudutaan
toteamaan, että ohi kiilaavat useimmat Euroopan unionin maat.
Myös monien kuntien asema on vaikeutunut
samalla, kun toisella osalla taloudelliset mahdollisuudet paranevat. Loppusyksystä 2000 noin 40
kuntaa joutui korottamaan kunnallista tuloveroprosenttiaan. Negatiivisen vuosikatteen kuntia
on yhä yli 80. Vastaavasti monissa kasvukeskuksissa on merkittäviä ongelmia investointien rahoittamisessa. Esitämme sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksia lisättäväksi 300 miljoonalla markalla, joilla parannettaisiin omaishoidontukea ja vanhusten hoivapalveluja.
Hallitus on omassa talousarvioesityksessään
päätynyt kohdentamaan talouden liikkumavaran
pääosin niille kansalaisille, joilla jo nyt menee
melko hyvin. Kristillisen liiton vaihtoehto on tasapuolisempi ja oikeudenmukaisempi.
2. Kristillisen liiton vaihtoehto
Kristillisen liiton vaihtoehtobudjetin painopisteinä ovat perheet, heikompiosaiset ja työttömät. Yksityiskohtaisissa perusteluissa esittämämme muutokset lisäävät valtion menoja noin
525 miljoonaa markkaa. Ottaen huomioon lausumissa vaatimamme muutoshankkeet esityksemme päätyy hallituksen esitykseen verrattuna kokonaisuudessaan noin 1,8 mrd. markkaa korkeampaan loppusummaan. Vaihtoehtobudjettimme ylijäämä on kuitenkin saman suuruinen,
sillä esitämme myös keinoja lisätulojen hankkimiseen. Esityksemme ei siis lisää valtion velanottoa eikä heikennä velan lyhentämistahtia.
Ehdotuksemme voittajia ovat pienituloiset ja häviäjiä keinottelijat. Vaihtoehtomme on väestöryhmien välisiä kuiluja vähentävä ja inflaatiota
hidastava. Mielestämme talouskasvun tulee parantaa kaikkien kansalaisryhmien asemaa.

Kristillisen liiton verolinja
Veropolitiikan päälinjan tulisi tukea työn arvostamista, kansalaisten yhdenvertaista kohtelua,
kotien hoivatyötä ja pienyrittäjyyttä. Hallituksen esityksessä verojen kevennysvara on varsin
pitkälle kohdennettu vain niille kansalaisille,
joilla jo nyt menee hyvin. Mielestämme tuloverojen alentamisen ohella on veroalennusta suunnattava myös välilliseen verotukseen ja työnantajamaksujen alentamiseen. Elintarvikkeiden arvonlisäveroa tulee alentaa 17 prosentista 12 prosenttiin ja polttonesteiden verotusta keventää
1 mrd. markalla. Mielestämme perheverotus olisi mahdollistettava perheiden keskinäisen tasaarvon parantamiseksi tai vaihtoehtoisesti kotihoidontukea tulisi korottaa. Tuloverokevennyksiin käyttäisimme 2,5 mrd. markkaa niin, että
alin veroluokka poistettaisiin aivan kuten hallituksenkin esityksessä, ja asteikkoihin tehtäisiin
0,5 prosenttiyksikön alennus.
Kunta- ja seurakuntatyönantajien kansaneläkemaksuihin tekisimme 0,4 prosentin alennuksen. Esityksemme parantaisi osaltaan hyvinvointipalveluiden turvaamista ja kehittämistä.
Työnantajien maksamia sivukulurasitteita vähentäisimme laskemalla kansaneläkemaksun
alinta porrasta. Tämän kustannusvaikutusta voidaan lievittää korottamalla suurimpien yritysten
kansaneläkemaksua. Palvelusektorin pienyritysten asemaa tulisi jatkossa parantaa säätämällä
arvonlisäverotukseen perusvähennys.
Kokonaisveroasteen osalta esityksemme päätyy lähes hallituksen esityksen tasolle. Lisätuloja olemme esittäneet hankittavaksi maltillisella
pörssiverolla (0,15 %, LA 151/2000 vp) ja alle
kuuden kuukauden omistukseen perustuvien
myyntivoittojen verotusta tiukentamalla (6 kk ja
50 %, LA 150/2000 vp). Muiden esitystemme
rahoittamiseksi olemme valmiit tarkistamaan
myös haitta-, piste- ja ympäristöveroja.
Kristillisen liiton keskeiset talousarviomuutokset
Vaihtoehtobudjettimme lyhentää valtion velkaa
samalla määrällä, mihin hallitus omassa esityksessään päätyy. Esittämämme menolisäykset
kattaisimme yllä esitetyillä lisätuloilla. Valtion
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verotulojen ennakoitua suurempi kasvu tuo osaltaan valtiontaloudessa tarvittavaa liikkumatilaa.
Esityksemme tukisivat kansalaisille tärkeiden
hyvinvointipalveluiden
kehittämismahdollisuuksia ja lisäisivät oikeudenmukaisuutta niin
lapsiperheille kuin eläkeläisillekin.
Kristillisen liiton esitykset merkitsisivät:
a. Heikompiosaisille
— elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista 5 prosenttiyksiköllä
— polttonesteiden verotuksen keventämistä 1
mrd. markalla
— raskaasti velkaantuneiden kehitysmaiden
velkataakan anteeksiantoa
— kehitysyhteistyöpanoksen lisäämistä
— valtionhallinnon palkkaperusteisen työllistämistuen lisäämistä
b. Lapsiperheille
— lapsilisien maksamista myös kaikille 17vuotiaille 1.7.2001 alkaen
— kevyemmän perheverotuksen aloittamista
tai vaihtoehtoisesti kotihoidontuen lisäämistä
— omaishoidontuen kehittämistä 200 milj.
markalla
c. Eläkeläisille ja vanhuksille
— kansaneläkkeen pohjaosan leikkausten pysäyttämistä
— minimieläkkeiden nostamista 200 mk/kk
— vanhustenpalveluiden kehittämistä kuntien valtionosuuksia lisäämällä
Edellä olevan perusteella ehdotamme, että yleisperusteluissa lausutaan:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta toteaa, että valtiontalouden
suotuisasta kehityksestä huolimatta merkittävää joukkoa ihmisiä uhkaa pysyvä
syrjäytyminen, kymmenissä kunnissa talous on erittäin tiukoilla ja alueellisesti
maa on jakautumassa. Talouden kasvu ei
ole jakaantunut oikeudenmukaisesti. Talousarvioesityksessään hallitus ei ole
esittänyt riittäviä toimenpiteitä eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi. Edus-
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kunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

Yksityiskohtaiset perustelut

MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö

Köyhimpien maiden velkojen anteeksianto
Suomi osallistuu kehitysmaiden velkaongelmien ratkaisuun osana kansainvälisesti sovittuja
järjestelyjä yhdessä Maailmanpankin ja IMF:n
raskaasti velkaantuneille köyhille maille tarkoitetun HIPC-ohjelman puitteissa. Suomi on antanut anteeksi merkittävän osan ulkoasiainministeriön hallinnoimista kahdenvälisistä kehitysluotoistaan. Kehitysmaiden talouden kohentaminen ja köyhyyden lieventäminen ei voikaan onnistua ilman velkakysymyksen ratkaisua. Velanhoitokulut muodostavat sietämättömän rasitteen
niiden kansantalouksille. Monelta taholta on vedottu, että Suomi jatkaisi köyhimpien maiden
velkojen anteeksiantoa. Kehitysluottojen kokonaismäärä oli vuoden 1999 lopussa noin 378
miljoonaa markkaa rästikorkoineen, mistä köyhimpien maiden osuus on noin 40 miljoonaa
markkaa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että luvun 24.30 perusteluissa lausutaan:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii köyhimpien maiden velkojen anteeksiantoa niin, että toimenpiteisiin
ryhdytään jo vuoden 2001 aikana.
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Pääluokka 30
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Kehitysyhteistyömäärärahat ovat ensi vuoden
talousarvioesityksessä kasvamassa, mutta niiden bruttokansantuoteosuus pysyy lisäyksenkin
jälkeen ennallaan. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto on laatimassa selvitystä määrärahojen tuloksellisuudesta, mikä on mielestämme tärkeää. Kehitysyhteistyötä tarvitaan
enemmän kuin koskaan. Maailman rikkain viidennes, johon Suomikin kuuluu, jakaa 86 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta ja 82
prosenttia vientimarkkinoista.
Vuonna 2000 kehitysyhteistyön osuus Suomen bruttokansantuotteesta on sama kuin 1980luvun alussa eli vain 0,34 prosenttia. Hallitusohjelmassa on lausuttu tavoitteeksi 0,7 prosenttiyksikön osuus. Suomi on myös vahvasti sitoutunut OECD:n kehitysyhteistyöstrategiaan vuodelta 1996 "Suunta 2000-luvulle", missä asetettiin kansainvälisen yhteisön yhteiseksi tavoitteeksi äärimmäisessä köyhyydessä elävän väestön osuuden väheneminen puoleen vuoteen 2015
mennessä. Seitsemän vuotta jatkunut taloudellinen kasvu maassamme ja miljardien markkojen
verohelpotukset kertovat, että todellisia mahdollisuuksia kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämiseen on olemassa. Kristillinen Liitto esittää, että
hallituksenkin itselleen asettama tavoite kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta ensivaiheessa 0,4 prosenttiin bruttokansantuotteestamme toteutettaisiin mahdollisimman nopeasti.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 24.30.66 otetaan lisäyksenä 80 000 000 markkaa maa- ja
aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA
12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuki
41. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
(siirtomääräraha 2 v)
Suomen liittyminen Euroopan unioniin aiheutti
suuria rakenteellisia muutoksia ja tulonmenetyksiä maanviljelijöille. Suomen maatalouden
erityisongelmat ja kustannusten oletettua suurempi nousu asettavat viljelijöiden toimeentulon ja elinkeinon ahtaalle. Ministeriön oman arvion mukaan on todennäköistä, että kymmenessä vuodessa maatilojen lukumäärä putoaa noin
puoleen nykyisestä. Maaseudun pitäminen elävänä ja työllistettynä edellyttää maaseutuelinkeinojen riittäävää tukemista ja tuen oikeudenmukaista kohdentamista.
Maa- ja metsätalousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan maatalouden tuotantokustannukset ovat nousseet huomattavasti nopeammin
kuin kuluttajahinnat. Kustannukset ovat nousseet laajasti, käsittäen rehuhintojen ja rakentamis-ja konekulujen hintojen nousun sekä polttonesteiden kallistumisen. Tosin jo yksinomaan
polttonesteiden hintojen noususta tiloille aiheutuu vuonna 2000 noin 300 milj. markan lisäkustannukset.
Yhtyen valiokunnan toteamukseen Kristillinen liitto katsoo, että maatalouden tuotantokustannusten nousu voidaan korvata ainoastaan
kansallisilla tukitoimenpiteillä.
Edellä olevan perusteella ja talousarvioaloitteeseen TAA 464/2000 vp perustuen ehdotamme,

että momentille 30.12.41 otetaan lisäyksenä 75 000 000 markkaa maatalouden kansallisen tukeen.
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN
HALLINNONALA
15. Perhekustannusten tasaus
52. Lapsilisät (arviomääräraha)
Lapsilisäoikeuden ulottaminen kaikkiin alle 18vuotiaisiin on jo pitkään ollut yksi suomalaisen
sosiaalipolitiikan tavoitteista ja toiveista. 17vuotiaat ovat lähes aina vanhempiensa elatuksen varassa ja tähän vanhemmilla on lakisääteinen velvollisuuskin. Näin tuleekin olla. Myös eri
tukijärjestelmien yhteensovittaminen edellyttäisi lapsilisäiän korottamista. Opintotuessa vanhempien tulot otetaan huomioon opintorahan
asumislisää myönnettäessä 18 vuoden ikään ja
opintorahaa myönnettäessä aina 20 vuoden
ikään saakka. Kun vanhemmilta vaaditaan lapsen elatusta tämän opiskellessa, olisi kaikin puolin kohtuullista maksaa lapsilisää vielä 17-vuotiaillekin. On huomattava, että lapsilisiä ei ole
korotettu vuosiin. Edellisellä vaalikaudella lapsilisiä leikattiin heti vaalikauden alussa.
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, järjestelmien yhteensovittaminen ja vanhemmilla oleva
elatusvelvollisuus tekevät esityksemme lapsilisäiän korottamisesta perustelluksi.
Edellä olevan perusteella ja talousarvioaloitteeseen TAA 925/2000 vp perustuen ehdotamme,

että momentin 33.15.52 perusteluissa
lausutaan:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää hallituksen antavan
vuoden 2001 aikana esityksen lapsilisien
maksamisesta myös 17 vuotta täyttäneille.
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32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä kanssaihmistemme
hyvinvoinnin
turvaamiseksi.
Omaishoito tarjoaa monelle vanhukselle kodikkaan ja läheisen hoivan ja samalla se korvaa kallista laitoshoitoa. Yhteiskunnallisesti työ on erittäin edullista, sillä kuten valiokunnan mietintökin toteaa, läheisiään hoitavien avulla kunnat
säästävät vuosittain 1,3 mrd. markkaa.
Omaishoitajajärjestelmässä on kuitenkin monia puutteita ja kehittämiskohteita. Kunnissa
vallitsee liian kirjava käytäntö siitä, kuka on oikeutettu saamaan omaishoidon tukea. Monesti
kuntien määrärahat ovat olleet selvästi alimitoitetut tarpeeseen nähden. Puutteet on selkeästi todettu myös valiokunnan mietinnössä, mutta ilman uusia voimavaroja ei ongelmakohtia voida
käytännössä poistaa. Määrärahojen lisäämisen
ohella tulisi omaishoidon tukea koskeva lainsäädäntökin uudistaa. Kristillisen liiton eduskuntaryhmän esittämien lisävarojen turvin voitaisiin
omaishoidontukea osoittaa noin 12 000 uudelle
omaishoitajalle.
Edellä olevan perusteella ja talousarvioaloitteeseen TAA 351/2000 vp perustuen ehdotamme,

että momentille 33.32.30 otetaan ylimääräisenä lisäyksenä 200 000 000
markkaa omaishoidon tukijärjestelmän
kehittämiseksi.
Uutiset vanhustenhoidon puutteellisuudesta
ovat havahduttaneet kansalaisia. Vanhukset ovat
yhä turvattomampia niin kodeissa kuin laitoksissa. Laitoksissa hoitohenkilöstön vähäisyys ja
uupuminen ovat selkeä ongelma. Hoitohenkilöstöllä ei hyvästä tahdosta huolimatta ole ollut
aina aikaa riittävästi havainnoida vanhusten
kuntoa ja näin monet vanhukset ovat jääneet
vaille riittävää hoivaa ja huolenpitoa. Kunnallisvaalien alla tämä ongelma tunnistettiin ja tunnustettiin myös eri poliittisissa puolueissa. Sama
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tilanne todetaan myös valtiovarainvaliokunnan
mietinnössä.
Palvelujen kehittäminen ei ole mahdollista,
jos kuntien taloudelliset resurssit pidetään alimitoitettuna. Voimavarojen lisääminen jo nyt on
perusteltua, koska vanhuspalveluiden tarve on
tulevaisuudessa vain kasvamassa.
Edellä olevan perusteella ja talousarvioaloitteeseen TAA 900/2000 vp perustuen ehdotamme,

että momentille 33.32.30 otetaan ylimääräisenä lisäyksenä 100 000 000
markkaa vanhusten hoivapalveluiden
lisäämiseksi.

liokunnan mietinnössä todetaan työllisyysmäärärahoja jäävän käyttämättä kuluvana vuonna
noin 180 miljoonaa markkaa, mikä pitkälle johtuu mm. määrärahatilanteen arvioinnin jälkijättöisyydestä, johon valiokunta mietinnössään aivan oikein kiinnittää huomiota.
Emme pidä perusteltuna laskea palkkaperusteisten määrärahojen tasoa hallituksen esittämällä tavalla.
Edellä olevan perusteella ja talousarvioaloitteeseen TAA 965/2000 vp perustuen ehdotamme,

että momentille 34.06.02 otetaan
lisäyksenä 40 000 000 markkaa.

Pääluokka 34

Pääluokka 35

TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

06. Työvoimapolitiikan toimeenpano
02. Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle (arviomääräraha)
Hallitus ei ole onnistunut nujertamaan työttömyyttä lupaamallaan tavalla. Lokakuussa 2000
ilman työtä oli 297 654 (ilman lomautettuja)
kansalaista, työnhakijoita työvoimatoimistossa
oli 519 100 ja avoimia työpaikkoja 13 470.
Työttömyysaste koko maan työvoimasta oli 11,8
prosenttia. Keski-Suomessa, Satakunnassa ja
Savossa työttömyys on yli 15 prosenttia ja Kainuussa sekä Lapissa yli 20 prosenttia.
Työttömyyden nujertamiseksi ei ole mielestämme tehty kaikkea voitavaa. Kuvaavaa on,
että hallitus aikoo talousarvioesityksessään supistaa työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Työhallinnon palkkaperusteisilla toimenpiteillä oli sijoitettuna lokakuun lopussa 43 827 henkilöä. Sijoitetuista vain 7 prosenttia oli valtion, 38 prosenttia kuntien ja 55 prosenttia yksityisen sektorin töissä. Työllistäminen julkiselle sektorille on
vähentynyt. Vähennystä työllistymiseen valtionhallinnon alalle verrattuna viimevuoden vastaavaan aikaan on tapahtunut 44,2 prosenttia. Va-

10. Ympäristön suojelu
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)
Ympäristösuojelun näkökulmasta ympäristötöiden momentilta toteutetaan monia tärkeitä hankkeita ja niiden vaikutus myös työllisyyteen on
myönteinen. On näyttöä, että ympäristötöillä on
voitu tukea ja antaa työtä erityisesti nuorille ja
syrjäytymisuhan alaisille työttömille. Etenkin
syrjäseuduilla hankkeiden työllistävä vaikutus
korostuu.
Valtionvarainvaliokunta totesi edellistä budjettia laatiessaan, että tarve ympäristön hoito-,
kunnostus- ja virkistyskäyttöhankkeiden toteuttamiseen on lisääntynyt. Valiokunnan mietintö
toteaa, että momentin rahoitus on supistunut kolmanneksella parin vuoden takaiseen tasoon verrattuna. Siksi olisikin perusteltua varata varsinaiseen talousarvioesitykseen kohtuullisempi
määräraha ympäristötöiden hankkeisiin, jotta
niiden suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä
kaikkien osapuolten kannalta järkeväksi ja tarkoituksenmukaisesti.
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Edellä olevan perusteella ja talousarvioaloitteeseen TAA 966/2000 vp perustuen ehdotamme,

että momentille 35.10.77 otetaan lisäyksenä 10 000 000 markkaa.
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu
22. Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)
Luonnonsuojelualueiden tarkoituksena on säilyttää tuleville polville luonnonarvoltaan merkittäviä alueita. Samalla ne palvelevat kansalaisia heidän liikunta- ja virkistysharrastuksissaan.
Kotimaanmatkailu ja erityisesti luontomatkailu
on kasvussa ja sitä on syytä tukea kaikin tavoin.
Kansallispuistomme ovat ainutlaatuisia matkailukohteita.
Monasti retkeilyä näillä alueilla haittaa se,
että niissä ei ole riittävää varustetasoa. Alueiden
säännöllinen kunnossapito ja jätehuolto tulisi
varmistaa ja saattaa toimivaksi. Huonokuntoiset
tai epäsiistit autiotuvat eivät puhu alueiden arvokkuuden puolesta. Määrärahoja tarvitaan nykyistä enemmän myös luonnon hoitamiseen.
Ympäristövaliokunta on yksimielisessä budjettilausunnossaan kiinnittänyt huomiota luonnonsuojelualueiden hoidon ja kunnossapidon
kasvaviin rahoitustarpeisiin. Tästä huolimatta
määrärahoja on lisätty vain 2 000 000 markalla.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 35.20.22 otetaan lisäyksenä 10 000 000 markkaa.
87. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)
Hallituksen esityksessä luonnonsuojelualueiden
hankintaan on esitetty lisävaroja kaikkiaan
28 000 000 markkaa. Lisävarat tullaan kuitenkin käyttämään jo päätettyjen suojeluohjelmien
toteuttamiseen. Etenkin eteläisessä Suomessa on
eräitä merkittäviä kohteita, joiden ympäristöarvojen säilyminen tulisi varmistaa ja tarpeellisin
osin hankkia yhteiseen omistukseen. Esimerkik128
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si Etelä-Suomen talousmetsien suojelualaa tulisi nostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Nykyisin se on prosentin pinta-alasta.
Asiantuntijoiden mukaan kymmenen prosentin
suojeluala olisi biologisesti kattava. On huomattava, että Ruotsi aikoo nostaa talousmetsien suojeluasteen kolmeen prosenttiin.
Eduskunta on istunnossaan (31.3.2000) hyväksynyt valiokunnan lausuman, missä edellytettiin hallitusta ryhtymään välittömiin selvityksiin ja valmisteluihin Repoveden alueen kansallispuistohankkeen toteutumiseksi 1 000 hehtaarin suuruisena (LA 197/1999 vp). Asia on etenemässä ympäristöministeriössä, mutta määrärahojen niukkuus on tiettävästi ollut yksi hankkeen toteuttamisen este. Jotta tarvittavissa aluehankinnoissa voitaisiin edetä kaikkien osapuolten kannalta joustavasti ja nopeasti, määrärahoja tulee olla käytettävissä nykyistä enemmän.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 35.20.87 otetaan lisäyksenä 10 000 000 markkaa.

TULOARVIOT
Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
Keinotteluvoittojen veroilla vahvistettava hyvinvointipalvelujen rahoituspohjaa
Valtiontalouden ylijäämää on työllisyyden vahvistamiseksi ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi kohdennettava verojärjestelmänkin kautta
eri kansalaisryhmille. Kristillinen liitto alentaisi
tuloverojen maltillisen keventämisen ohella kaikille kansalaisille keskeistä elintarvikkeiden arvonlisäveroa ja polttonesteiden veroja. Vaihtoehdossamme palauttaisimme pörssiveron ja korottaisimme satunnaisten luovutusvoittojen verotusta rahoittaaksemme hyvinvointipalvelujen
lisäämisestä aiheutuvia menoja ja työvoimakustannusten kevennyksiä.
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Satunnaisten luovutusvoittojen korkeammalla verolla voidaan hankkia valtiolle noin 300
milj. markan lisätuloja. Omaisuuden luovutusvoittoja, jotka perustuvat lyhytaikaiseen, alle
kuuden kuukauden omistukseen, voidaan mielestämme verottaa nykyistä enemmän ja toisaalta yli kahdenkymmenen vuoden omistukseen perustuvia myyntivoittoja lievemmin. Kristillisen
liiton eduskuntaryhmä on jättänyt asiasta lakialoitteen LA 150/2000 vp.
Pienelläkin pörssikaupan omistusoikeuden
luovutukseen perustuvalla verolla voitaisiin toisaalta hillitä keinottelua ja arvopaperikaupan
ylikuumenemista sekä toisaalta lisätä valtion verotuloja. Esimerkiksi 0,15 prosentin suuruisella
pörssiverolla veron tuotto olisi nykyisen liike-

vaihdon mukaan noin 1,1 mrd markkaa (LA
151/2000 vp).
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että osaston 11 perusteluissa lausutaan:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää vuoden 2002 talousarviokäsittelyyn
mennessä mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen rahoituspohjan vahvistamiseksi
palauttamalla ns. pörssiveron ja lisäämällä lyhytaikaiseen omistamiseen perustuvaa myyntivoiton verotusta.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2000
Sakari Smeds /skl
Bjarne Kallis /skl
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VASTALAUSE 2
Yleisperustelut
VALTION VUODEN 2001 TALOUSARVIOTA KORJATTAVA TASAPUOLISEMMAKSI, TURVALLISEMMAKSI JA KOKO SUOMEN TULEVAISUUDEN USKOA LUOVAKSI
Yleistä talousarvion eduskuntakäsittelystä
Valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi on hieman
parantunut. Pidämme valiokunnassa tehtyjä korjauksia määrärahoihin oikein kohdentuneina
mutta monelta kohtaa riittämättöminä. Riittämättömiksi jäivät mielestämme koulujen korjausrakentamista, kansaneläkkeen tasokorotusta, tiemäärärahoja, uusiutuvan energian tukea
sekä ympäristötöitä koskeneet korjaukset. Esitämme näihin edelleen lisäystä.
Lisäksi monta valiokunnan jaostoissa asiantuntijakuulemisten perusteella yhteisesti tärkeäksi koettua korjausta jäi kokonaan tekemättä
loppusuoran neuvotteluissa tulleiden karsintojen vuoksi. Siksi esitämme lisämäärärahaa kotimaisten puolustusteollisuuden työpaikkojen turvaamiseksi sekä yritysten kansainvälistymisen
tukemiseksi. Myös aikuisten ammatillista lisäkoulutusta koskevat lisäykset tulisi tehdä jo nyt
varsinaisessa talousarviossa eikä vasta ensi vuoden lisätalousarviossa. Samoin maatalouden
kansallista tukea ja BSE-taudin tarkastustoiminnassa tarvittavaa määrärahaa olisi korotettava
viipymättä.
Valiokunnan mietinnön teksti vastaa osin
myös Keskustan ryhmän näkemyksiä tulevien
vuosien muutostarpeista. Pidämme hyvinä asunto- ja ympäristöpolitiikkaa sekä kauppa- ja teollisuusministeriön toimialalla teknologiaa, yrittäjyys- ja pk-politiikkaa sekä kansainvälistymistä
koskevia linjauksia. Lisäksi hyviä ovat esimerkiksi opetusministeriön kohdalla alue- ja lasten130

teattereita sekä sosiaali- ja terveysministeriön
osalta omaishoitoa, vanhustenhoitoa ja lasten
mielenterveyttä koskevat linjaukset.
Pienissä asioissa talousarvioon on saatu eräitä korjauksia, mutta alueellisen ja sosiaalisen
eriarvoistumisen suuret ongelmat ovat edelleen
ratkaisematta.
Suurimmat puutteet kuntien palveluiden turvaamisessa
Keskustan tavoite on, että ensi vuoden valtion
talousarvioesitystä edelleen parannetaan tasapuolisemmaksi, turvallisemmaksi ja koko Suomeen tulevaisuudenuskoa luovaksi.
Suurimmat puutteet valiokuntakäsittelyssä
jäivät kuntien palveluiden rahoitusta koskeviin
linjauksiin. Syksyn kunnallisvaalien tärkein
viesti päättäjille oli kuntien palveluiden laadun
parantaminen. Tähän valiokunnan mietintö ei
tuo mitään korjausta.
Katsomme, että kuntien mahdollisuuksia palkata lisää työntekijöitä vanhustenhuoltoon ja
terveyspalveluihin sekä kouluihin ja päiväkoteihin on parannettava. Samalla on lievitettävä
kuntien välistä eriarvoistumista. Päivähoitopalveluissa on lisäksi annettava perheille enemmän
vaihtoehtoja pienten lasten hoitoratkaisuissa.
Siksi lasten kotihoidon tuen tasoa on parannettava koko maassa tasa-arvoisesti.
Esitämme kuntien palveluiden parantamiseksi seuraavia toimenpiteitä:
— harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin
100 miljoonaa markkaa kuntien välisen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi
— valtionosuuksien
indeksitarkistuksen
maksaminen täysimääräisenä, 390 milj. mk
— lisäystä yleiseen valtionosuuteen 350 miljoonaa markkaa
— esiopetukseen osallistuvien lasten koulumatkojen kustannuksiin 40 miljoonaa markkaa
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— koulujen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakentamisavustuksiin 50 miljoonaa markkaa
— lasten kotihoidon tuen tason nostamiseen
100 miljoonaa markkaa
— kuntouttavan työtoiminnan rahoitukseen
30 miljoonaa markkaa
Ensi vuoden sosiaaliturvamaksuja koskeneen
lain käsittelyssä olemme ehdottaneet kuntatyönantajan kansaneläkemaksun alentamista.
Rahoituksen osalta ehdotamme, että edellä
mainituista toimenpiteistä 600 miljoonaa markkaa rahoitetaan jakamalla yhteisöveron tuottoa
uudella tavalla. Nettovaikutus valtiontalouteen
on siten 500 miljoonaa markkaa.
Hallituksen yliopisto- ja tiedepolitiikka lyhytnäköistä
Lipposen toisen hallituksen yliopisto- ja tiedepoliittinen linja on jäänyt heiveröiseksi. Julkilausumat Suomesta korkean osaamisen yhteiskuntana eivät ole realisoituneet tekoina. Viimeksi vuosi sitten talousarviomietinnössä eduskunta
edellytti, että yliopistojen perusvoimavaroihin
jo 1990-luvun lopulla syntynyt noin miljardin
markan vaje on korjattava tällä vaalikaudella.
Hallitusohjelmassa todetaan, että yliopistojen
voimavarat turvataan pitkäjänteisesti.
Keväällä odotettiin valtionyhtiöiden myyntituloista rahoitettua tulevaisuuspakettia. Yliopistojen perusvoimavaroihin siitä tuli vain murusia. Yliopistot kävivät sen jälkeen tulosneuvottelunsa odottaen opetusministeriön valmistelussa
ollutta uutta yliopistojen kehittämislakia, joka
toisi yliopistoille kasvavia tutkintotavoitteita
vastaavan rahoituksen. Eduskunta sai sen sijaan
karsitun esityksen, jossa tutkintotavoitteet olisivat kasvaneet 26 prosentilla ilman lisärahoitusta
vuoteen 2004 saakka. Perusvoimavarojen vaje
olisi tästä vain kasvanut.
Sivistysvaliokunnan ehdottamat muutokset
kehittämislakiin olivat johdonmukaista jatkoa
eduskunnan aiemmille kannanotoille. Hallituksen päätös peruuttaa yliopistojen kehittämislain
käsittely eduskunnassa jätti yliopistojen rahoituksen vuodesta 2002 eteenpäin tyhjän päälle.

Hallitus on epäonnistunut johdonmukaisen ja tulevaisuushakuisen yliopisto- ja tiedepolitiikan
linjaamisessa. Yliopisto-opetuksen rahoitusvajeen takia opiskelijoiden opinnot pitkittyvät ja
opetuksen laatu heikkenee. Uusien innovaatioiden synty ehtyy, jos vapaaseen perustutkimukseen ei riitä varoja. Näin ei rakenneta Suomea
osaamisen yhteiskuntana.
Esitämme yleisperusteluissa hyväksyttäväksi
seuraavansisältöisen epäluottamuslausuman:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole
kyennyt turvaamaan yliopisto-opetuksen
ja perustutkimuksen rahoitusta pitkäjänteisesti lainsäädännöllä siten, että aiempi perusrahoituksen vaje korjattaisiin ja
kasvavien tutkintotavoitteiden edellyttämät määrärahat taattaisiin, ja toteaa,
että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.
Alueellisen ja sosiaalisen eriarvoistumisen
ongelmat vaativat korjausta
Alueellisen ja sosiaalisen eriarvoistumisen ongelmat eivät tule talousarvioesityksen myötä
helpottumaan. Talousarvioon ei sisälly mitään
uusia keinoja ylikiihtyneen muuttoliikkeen tasapainottamiseen. Korjaamista vaille jäävät myös
monet köyhyysongelmia kärjistävät vähimmäisturvan puutteet. Pitkäaikaistyöttömiä on edelleen aivan liian paljon. Talouden nopean kasvun
tulokset eivät jakaudu tasaisesti. Tuloeroja on
kavennettava parantamalla pienituloisten ja köyhyysongelmista kärsivien asemaa.
Asianomaisissa pääluokissa esitämme määrärahaesityksiä ja tulevia päätöksiä linjaavia lausumaehdotuksia alueellisen kehityksen tasapainottamiseen ja työttömyyden vähentämiseen
sekä köyhyyden ehkäisemiseen vähimmäisturvan ongelmia korjaamalla.
Pidämme lisäksi välttämättömänä maatalouselinkeinon kannattavuuden ja kotimaisen ruuan
tuotannon turvaamista maatalouden kansallista
tukea korottamalla.
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Talousarvion yleislinjoista
Valtiontalous tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä olemaan lähivuosina reilusti ylijäämäinen. Suunnitelmat valtionyhtiöiden yksityistämisestä tulevat tuomaan valtion kassaan satunnaisia tuloja.
Koskaan ei yllätyksiä voi sulkea pois ja myös
huonoihin vaihtoehtoihin tulee varautua. Elämä
globaalin talouden kilpailussa on riskialtista.
Pörssikurssien kehitys vaikuttaa valtion talouteen erityisesti optiotulojen kautta. Siksi mihinkään hulvattomuuteen ei tietenkään ole syytä.
Myös eduskunnassa on vuosikymmenen alusta
opittu paljon.
Kun hallitus ensi keväänä päivittää valtion
budjetin kehykset tuleville vuosille, tulisi sen
käydä yhteinen arvokeskustelu siitä, mihin valtiontalouden liikkumavaraa on järkevää käyttää.
Velan takaisinmaksu ja työn verotuksen keventäminen ovat perusteltuja kohteita. Velan takaisinmaksulla luodaan liikkumavaraa tulevaisuuteen. Työn verotuksen keventämisessä on tuloverotuksen ohella myös alennettava pienipalkkaisten ja työvaltaisten alojen työnantajamaksuja. Yhdistelmäratkaisu on työttömyyden alentamisen kannalta tehokkain. Myös Suomen kansainvälisestä verokilpailukyvystä on huolehdittava. Tulevia veroratkaisuja tehtäessä on huomioitava myös nousseet polttoainekustannukset
ja tarve alentaa ruoan arvonlisäveroa.
Keskusta pitää Suomen talouden rakenneongelmina epätasaista aluekehitystä, korkeaa pitkäaikaistyöttömyyttä sekä samanaikaisia vaikeuksia koulutetun työvoiman saatavuudessa.
Nämä ovat omiaan lisäämään inflaatiopaineita.
Siksi aluekehitystä tasapainottavat, pitkäaikaistyöttömyyttä vähentävät ja yliopisto-opetuksen
ja muun koulutuksen mahdollisuuksia parantavat julkisten menojen uudelleenkohdennukset ja
myös lisäykset ovat perusteltuja. Myös väestön
ikääntymisen tuomiin tarpeisiin on hyvissä ajoin
varauduttava.
Tässä vastalauseessa esitetyt korjaukset lisäävät valtion menoja runsaat 1,4 miljardia markkaa, kun yhteisöveron tuotosta saatu rahoitus
kuntien palveluiden parantamiseen otetaan vähentävänä huomioon.
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Muutoin rahoittaisimme ehdottamamme menolisäykset valtion odotettua suuremmilla verotuotoilla, jotka hallituksen esityksessä on ohjattu täysimääräisesti valtion velan lyhentämiseen.
Arvioimme, että kuntien palvelujen paranemisen, yrittäjyyden edistämisen sekä aluekehityksen tasapainottamisen kautta esityksillämme
olisi hallituksen talousarvioesitystä paremmat
työllistävät vaikutukset. Sillä taas olisi valtion
menoja pienentäviä, tuloja lisääviä ja inflaatiopaineita vähentäviä myönteisiä vaikutuksia.

Yksityiskohtaiset perustelut

MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
Muuttoliikkeen tasapainottaminen on välttämätöntä jo yleisen, kestävän talouskehityksenkin
kannalta. Kansallista aluepolitiikkaa on tehostettava mm. talousneuvoston asiantuntijatyöryhmän esitysten mukaisesti. Aluepolitiikkaa ei
pidä jättää pelkästään EU:n ohjelmien varaan;
myös kansallisia toimia tarvitaan unionin ohjelma-alueilla sekä näistä ulos jääneissä seutukunnissa. Erityisen tärkeää on sujuvien ja edullisten
liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien turvaaminen kaikille kansalaisille.
Keskusta kannattaa aluepolitiikassa yksilöiden ja yritysten päätöksiin vaikuttavien verokannustimien käyttöönottoa. Nämä aluekehityksen
yleisiin edellytyksiin vaikuttavat toimet ovat tietoyhteiskunnassa ja markkinataloudessa tehokkaampia kuin pelkkiin hallinnollisiin ja viranomaisvetoisiin toimiin luottaminen.
Esitämme pääluokan 26 perusteluissa hyväksyttäväksi seuraavansisältöisen lausuman:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että kansallista
aluepolitiikkaa tehostetaan kannustamalla kasvualojen yrityksiä investoimaan
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myös kasvukeskusten ulkopuolelle, turvaamalla sujuvat ja edulliset liikenne- ja
tietoliikenneyhteydet kaikkien kansalaisten ulottuville, ottamalla käyttöön alueellista kehitystä edistäviä verokannustimia
sekä hajauttamalla valtion toimintoja uuden teknologian mahdollistamalla tavalla.
90. Rajavartiolaitos
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Rajavartiolaitoksen tehtävät ovat lisääntyneet
mm. Schengenin sopimuksen vuoksi. Samaan aikaan on säästösyistä jo toteutettu merkittävää
toiminnan tehostamista. Jotta myös toimintamenoihin kohdistuvat paineet Venäjän kanssa yhteisellä rajalla voidaan ottaa huomioon ja mm.
palkkakustannusten yleisen linjan mukaiseen
nousuun voidaan vastata, on välttämätön määrärahan lisäystarve hallituksen esitykseen nähden
14 miljoonaa markkaa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että momentille 26.90.21 otetaan lisäyksenä 4 000 000 markkaa.
97. Avustukset kunnille
Kuntien talouden eriytyminen jatkuu huolestuttavalla tavalla eri puolilla maata. Viime vuonna
negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 87 ja ensi
vuonna arvioidaan näiden kuntien määrän kasvavan huolimatta hyvästä yleisestä talouskehityksestä. Ne kunnat, joiden palvelujen rahoituksessa valtionosuudet muodostavat suurimman
osan, kärsivät jatkuvasti tehdyistä leikkauksista
ja palvelujen heikentymisestä.
Momenteissa 31 ja 34 esittämillämme keinoilla haluamme ehkäistä kuntien välistä eriarvoistumista.

31. Kuntien yleinen valtionosuus, verotuloihin
perustuvat tasaukset ja siirtymätasaukset (arviomääräraha)
Luvun perusteluissa ja talousarvioaloitteeseen
TAA 657/2000 vp pohjautuen ehdotamme,

että momentille 26.97.31 otetaan ylimääräisenä lisäyksenä 400 000 000
markkaa yleisen valtionosuuden ja indeksitarkistusten budjettiperusteiseen
maksamiseen.
34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus
Luvun perusteluissa esitetyn perusteella ehdotamme,

että momentille 26.97.34 otetaan lisäyksenä 100 000 000 markkaa.
98. Alueiden kehittäminen
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)
Maakuntien päätösvaltaa on lisättävä erilaisten
aluekehitysvarojen käytössä. Maakunnan kehittämisraha on omaehtoisen kehittämisen olennainen väline. Emme hyväksy, että kehittämisrahaa
on leikattu kolmannekseen aiemmalta 115—160
miljoonan markan tasolta. Tästäkin suuri osa on
valmiiksi korvamerkitty, mikä on vastoin omaehtoista kehittämistä.
Jotta omaehtoinen kehittäminen, aluekeskusohjelmien toimeenpano sekä muiden seutukuntien asukaslähtöinen kehittäminen on mahdollista, tulee maakunnan kehittämisraha korottaa 100 miljoonaan markkaan. Jatkossa omaehtoista kehittämistä tulee painottaa enemmän korottamalla asteittain maakunnan kehittämisrahaa; ensi vaiheessa vuoden 2002 talousarviossa
takaisin 160 miljoonaan markkaan.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 26.98.43 otetaan lisäyksenä 47 500 000 markkaa.
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Puolustusvoimat
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Hallitusohjelman ja vuoden 2001 talousarvioesityksen pääluokkaperustelujen mukaan kotimaisen puolustustarviketeollisuuden toimintaedellytykset pyritään turvaamaan riittävillä kotimaisilla tilauksilla ja tuotekehityshankkeilla. Kotimainen puolustustarviketeollisuus on kärsinyt
alhaisen tilauskannan aiheuttamista ongelmista
jo useana vuonna. Asiaa pohtineen toimikunnan
yksimielisen esityksen mukaan ongelman ratkaisu olisi edellyttänyt 200—300 miljoonan markan lisärahoitusta sekä vuonna 1999 että vuonna
2000. Tätä lisärahoitusta ei kotimaiselle puolustustarviketeollisuudelle osoitettu kumpanakaan
vuonna.
Vuonna 2001 puolustustarviketeollisuuden tilanne on kriisiytymässä entisestään. Puolustusmateriaalihankintoihin osoitettavan lisäyksen sijasta hallitus on esittänyt määrärahaan vähennystä kuluvaan vuoteen verrattuna 534 miljoonaa markkaa. Ns. kertahankintavaroja on talousarvioesityksessä leikattu 290 miljoonalla markalla puolustusministeriön esitykseen nähden.
Kuten valiokunnan mietinnössäkin on todettu,
tämä leikkaus joudutaan kohdentamaan ensisijaisesti kotimaiselta teollisuudelta ostettaviin
tuotteisiin ja palveluihin.
Valtiovarainvaliokunta on todennut, että ellei
puolustusvoimien hankinnoista keskeisesti riippuvalle kotimaiselle puolustustarviketeollisuudelle kyetä antamaan varmuutta jatkuvasta tilauskannasta viimeistään keväällä 2001 tehtävän selonteon tarkistuksen yhteydessä, uhkaa
Suomea luopuminen kotimaisesta puolustustarviketeollisuudesta. Tämä olisi mielestämme
kohtalokasta Suomen itsenäisen puolustuksen
taloudellisen ja sotilaallisen perustan sekä huoltovarmuuden kannalta.
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Ensi kevään puolustuspoliittisen selonteon
tarkistuksen linjaukset eivät välttämättä ehdi
vaikuttaa vuoden 2001 määrärahoihin. Sekä kotimaisen puolustustarviketeollisuuden että sen
palveluksessa työskentelevän henkilöstön varmuus tulevaisuudesta edellyttää, että määrärahoja lisätään jo vuoden 2001 varsinaisessa talousarviossa valiokunnan ehdottamaa enemmän.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 27.10.16 otetaan lisäyksenä 60 000 000 markkaa.
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Valtiovarainvaliokunta ja sille budjettilausunnon antanut puolustusvaliokunta ovat molemmat katsoneet, ettei hallituksen esittämällä puolustusvoimien määrärahatasolla pysyvänä ja
useampia vuosia jatkuvana voida enää ylläpitää
nykyistä kansallista puolustuskykyä. Puolustusmäärärahojen BKT-osuus uhkaa parin vuoden
sisällä laskea alle 1 prosentin. Tämä olisi EUmaiden alhaisimpia, eikä loisi enää kuvaa uskottavista puolustusvoimista.
Hallituksen vuonna 1997 esittämän turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti toimintamenomäärärahoja oli tarkoitus selkeästi lisätä aiemmasta tasosta. Tavoitteena tällä lisäyksellä oli käynnistää muutamaksi vuodeksi keskeytetyt kertausharjoitukset uudelleen
ja lisätä varusmiesten maastoharjoitusvuorokausien lukumäärää.
Hallituksen esityksessä jäädään selkeästi alle
vuoden 1997 selonteon mukaisen määrärahatason. Esitys supistaa puolustusvoimien toimintamenoja vajaat 40 miljoonaa markkaa verrattuna
hallinnonalan omaan esitykseen. Käytännössä
tämä tietää sitä, ettei edellä todettuihin tavoitteisiin päästä. Erityisen huono tilanne on muissa
kuin kolmessa valmiusprikaatissa. Valtiovarainvaliokunta on todennut, että nykyinen määrärahojen taso jatkuessaan johtaa jo lähivuosina
useiden joukko-osastojen lakkauttamiseen kokonaan.
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Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentin 27.10.21 perusteluissa
lausutaan:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee vuoden 1997 turvallisuus- ja
puolustuspoliittisen selonteon tarkistuksen linjaukset keväällä 2001 siten, että
niillä turvataan kaikkien nykyisten joukko-osastojen toiminnan jatkuminen.
Pääluokka 29
OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
40. Yleissivistävä koulutus
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Yleisperusteluissa esitetyn mukaisesti ehdotamme momentille valtionosuuden indeksitarkistuksia 150 miljoonaa markkaa.
Esiopetus on alkanut lakisääteisenä kunnissa
ja vuoden 2001 elokuun alussa 700 tunnin laajuisen esiopetuksen järjestäminen on pakollista
kaikille sitä haluaville kuusivuotiaille lapsille.
Uudistukseen ei kuitenkaan sisälly kuljetusetuutta, mikä saattaa jopa joissakin tilanteissa estää lasten osallistumisen esiopetukseen.
Kuntia ei voida myöskään velvoittaa järjestämään kuljetusta, ellei siihen osoiteta valtion varoista rahoitusta. Nyt syntymässä oleva tilanne
kohtelee sekä esiopetuksessa olevia että esiopetuksessa ja peruskoulussa olevia epäoikeudenmukaisesti. Esiopetukseen osallistuvien lasten
koulumatkojen kustannuksiin esitämme 40 miljoonaa markkaa.

markkaa valtionosuudeksi ja -avustukseksi yleissivistävän koulutuksen käyttökustannusten
budjettiperusteiseen
maksamiseen.
34. Valtionosuus yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen
perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)
Koulujen rakentamis- ja peruskorjaustarve on
kasvanut vuosi vuodelta. Koulurakennuksemme
ovat tulleet peruskorjausikään ja lisäksi kosteus- ja homevauriot lisäävät kiireellistä korjaustarvetta. Muuttovoittokunnissa tarvitaan nopeasti uusia koulutiloja oppilasmäärien kasvaessa. Myös perusparannustarvetta on paljon muuttovoittokunnissa, joissa hankkeet odottavat rahan puutteen vuoksi. Tilannetta kuvaa hyvin se,
että kunnilla on jonossa noin seitsemän miljardin markan rakentamishankkeet.
Edellä oleva perusteella ehdotamme

että momentin 29.40.34 perustelujen
kolmas kappale muutetaan kuulumaan
seuraavasti:
"Vuonna 2001 saa myöntää valtionosuutta perustamishankkeille siten, että
hankkeista aiheutuvat valtionosuudet
ovat tammikuun 2001 kustannustasossa
enintään 315 000 000 mk. Valtionosuuksista ja -avustuksista yhteensä
enintään 125 000 000 mk saa myöntää
toteutusaikaisena. Vuonna 2001 saa
edellisen lisäksi vahvistaa laajuuksia
sellaisille perustamishankkeille, joille
valtionosuus tullaan myöntämään vuonna 2002 tai sen jälkeen siten, että arvio
hankkeista aiheutuvista valtionosuuksista vuoden 2001 tammikuun kustannustasossa on yhteensä enintään
315 000 000 mk."

Yleisperusteluissa esitettyyn ja talousarvioaloitteeseen TAA 454/2000 vp pohjautuen ehdotamme,

Lisäksi talousarvioaloitteeseen TAA 807/2000
vp pohjautuen ehdotamme,

että momentille 29.40.30 otetaan ylimääräisenä lisäyksenä 190 000 000

että momentille 29.40.34 otetaan ylimääräisenä lisäyksenä 20 000 000
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markkaa valtionosuudeksi yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä
ammattikorkeakoulujen perustamiskustannusten budjettiperusteiseen maksamiseen.
69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
On välttämätöntä, että ammatillisen lisäkoulutuksen hankintapohjainen rahoitusjärjestelmä
säilytetään myös jatkossa. Näin ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonta säilyy sisällöllisesti ja
alueellisesti riittävän monipuolisena ja oikein
kohdentuneena. Jäljelle jää kuitenkin ongelma
rahoituksen tasosta. Ammatillisen lisäkoulutuksen määrärahat ovat puolittuneet vuodesta 1997.
Rahoitus on jäämässä kuluvaan vuoteen ja koulutustarpeisiin nähden selvästi alimitoitetuksi.
Lisäbudjetin odottelun sijaan korjaus rahoitusvajeeseen on tehtävä jo nyt varsinaisessa talousarviossa.
31. (29.69.32 ja 33, osa) Valtionosuus ja -avustus ammatillisen lisäkoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Edellä olevaan ja talousarvioaloitteeseen TAA
808/2000 vp pohjautuen ehdotamme,

että momentille 29.69.31 otetaan ylimääräisenä lisäyksenä 80 000 000
markkaa valtionosuudeksi ja -avustukseksi ammatillisen lisäkoulutuksen
käyttökustannusten
budjettiperusteiseen maksamiseen.
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA
Kotimaisen, puhtaan elintarviketuotannon jatkuvuus on turvattava, jotta kuluttajille voidaan taata terveelliset elintarvikkeet. Kustannukset ovat
kohonneet maataloudessa vuodessa yli kahdek136

Vastalause 2

san prosenttia, eli huomattavasti yleistä kustannustason nousua enemmän. Eniten ovat nousseet polttoaineiden hinnat. Lisääntyneiden kustannusten korvaaminen viljelijöille on välttämätöntä, jotta suomalainen elintarviketuotanto varmistaa kilpailuasemansa unionin yhteismarkkinoilla.
Samaan aikaan, kun yhteiskunnassa muuten
vallitsee turvattu ansiokehitys, viljelijöiden
palkka pienenee. Niinpä palkansaajien tulopoliittisen ratkaisun synnyttyä hallituksen on nyt
ryhdyttävä toimiin, jotta myös viljelijäväestön
toimeentuloon saadaan parannus. Maatalouden
kansalliseen tukeen kohdistuvat leikkaukset
vuosilta 2000 ja 2001 on palautettava.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että pääluokan 30 perusteluissa lausutaan:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että kotimaisen,
puhtaan elintarviketuotannon edellytykset turvataan peruuttamalla hallitusohjelman vastaiset leikkaukset ja ryhtymällä viipymättä kustannusten nousun edellyttämiin toimenpiteisiin sekä ulottamalla verokevennykset ja yleisen tulopoliittisen linjan mukaiset toimet myös viljelijöille.
12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuki
41. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
(siirtomääräraha 2 v)
Maatalouden kehittäminen ja viljelijöiden tasapuolinen kohtelu edellyttäisivät merkittävää lisäystä kansalliseen ja EU:n maksamaan tukeen.
Uusimpien leikkausten palauttaminen ja edes
osittainen kustannusten nousun huomioon ottaminen edellyttävät kansallisen tuen korotusta.
Edellä olevan ja yleisperusteluissa esitetyn perusteella ehdotamme,

että momentille 30.12.41 otetaan lisäyksenä 287 000 000 markkaa.
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41. Kala-, riista- ja porotalous

Pääluokka 31

42. Petoeläinten ja hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)
Poronomistajille suoritettavia metsästyslain mukaisia petovahinkokorvauksia on 1.1.—
30.6.2000 väliseltä ajalta maksamatta yli 7 miljoonaa markkaa. Kyseinen maksamattomuus
saattaa yksittäisten poronomistajien taloustilanteen sietämättömään asemaan ja osaltaan vaarantaa useiden poroelinkeinon harjoittajien jatkomahdollisuuksia. Maksatukset on saatettava
ajan tasalle mahdollisimman pian.

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentin 30.41.42 perusteluissa
lausutaan:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että poronomistajille suoritettavat metsästyslain mukaiset
petovahinkokorvausten maksatukset saatetaan ajan tasalle mahdollisimman pian.
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Suomalaisille kuluttajille tulee taata puhtaat ja
terveelliset elintarvikkeet. Siksi suomalaisen
elintarviketalouden varmentaminen on välttämätöntä.
Kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi lihan alkuperämerkinnät on toteutettava koko
EU:n alueella. Kuluttajilla on oltava oikeus todelliseen ruuan alkuperäisyyden jäljittämiseen.
Ravintolaruuan ja lihajalosteiden osalta meillä
on selkiyttämistarvetta. Suomen elintarvikeketjuun kohdistuvat tarkastukset on maksettava julkisista varoista.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille otetaan lisäyksenä
6 000 000 markkaa BSE-tutkimusten rahoittamiseksi.

HALLINNONALA
Liikenteen infrastruktuurin kunto on heikentynyt viime vuosina hälyttävästi. Tiestön rappeutuminen on jo alkanut ja se aiheuttaa logistisia
ongelmia, joiden korjaaminen myöhemmin on
kallista.
Liikenneinfrastruktuuria selvittänyt ministeri
Matti Auran johtama työryhmä päätyi pari vuotta sitten esittämään liikenneväylien rahoituksen
pikaista korjaamista. Työryhmä esitti yksimielisesti liikenneväylien rahoitukseen nykytasoon
verrattuna 600 miljoonan markan lisäystä vuositasolla.
Liikennemahdollisuuksien turvaaminen kaikille on jo oikeudenmukaisuuskysymys. Tieverkon kunnosta huolehtimisen lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös nopeiden junayhteyksien
kehittämiseen kaikilla pääradan tärkeimmillä
osuuksilla. Tietoverkot olisi saatava kaikkien
ulottuville.
24. Tiehallinto
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v)
Budjettiesityksessä esitetään perustienpitoon
3 158 256 000 markkaa. Keskusta pitää hyvänä,
että valtiovarainvaliokunta on lisännyt momentille 95 miljoonaa markkaa. Korotuksen olisi pitänyt olla vähintään 200 miljoonaa, joka sekin
on vain kolmannes liikenneinfrastruktuurityöryhmän esittämästä.
Välttämättömiä ylläpitoinvestointeja joudutaan edelleen siirtämään. Tieverkon suurimmat
ongelmat ovat 1960- ja 1970-luvulla valmistuneiden päällysteteiden laatutason jälkeenjääneisyys ja yleinen tiestön kunnon heikkeneminen.
Tänä vuonna eduskunnassa hyväksytyn tielaitosuudistuksen yhteydessä eduskunta painotti
tiestön kunnon alueellista merkitystä sanomalla
lain tekstissä, että tiehallinnon tehtävänä on osana tienpidon kokonaisuutta edistää tienpidon toimenpitein tasapainoista aluekehitystä.
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Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 31.24.21 otetaan lisäyksenä 105 000 000 markkaa.
25. Tienpidon valtionavut
50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Budjettiesityksessä esitetään yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen 43 miljoonaa
markkaa. Summa on vain 3 miljoonaa markkaa
suurempi kuin edellisenä vuonna.
Yksityisteiden määrärahojen niukkuus on rapauttamassa yksityisteiden kuntoa, joka on osaltaan kiihdyttämässä muuttoliikettä. Yksityisteiden varrella asuu noin 700 000 henkilöä ja kaikkiaan yksityisteillä on noin miljoona käyttäjää.
Maassamme kuljetettavasta puuraaka-aineesta
kuormataan noin 70 prosenttia yksityisteiden
varsilla.
Tiekunnat eivät ole voineet rahoituksen puuttuessa toteuttaa tarpeellisia kunnostustöitä. Tieosakkaiden rasitus on kasvanut kohtuuttomasti
ja kunnat ovat joutuneet nostamaan avustuksiaan. Kuntien mahdollisuudet ovat kuitenkin
rajalliset niiden vaikean taloustilanteen vuoksi.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 31.25.50 otetaan lisäyksenä 50 000 000 markkaa.
40. Ratahallintokeskus
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v)
Liikenneturvallisuuden edistämiseksi tasoristeysten määrää on vähennettävä. Erityisen tärkeää tasoristeysten vähentäminen on niillä rataosuuksilla, joille suunnitellaan nopeutettua henkilöliikennettä tai joilla kuljetetaan suuria määriä vaarallisia ja räjähdysherkkiä aineita. Rataverkon kunnon kohentamisella on myös huomattava maan tasapainoista alueellista kehitystä
edistävä vaikutus.
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Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentin 31.40.21 perusteluissa
lausutaan:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että rataverkon
kuntoa kohennetaan ja liikenneturvallisuutta lisätään vähentämällä tasoristeyksiä.
Pääluokka 32
KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA
20. Teknologiapolitiikka
40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)
Kuten valiokunnan mietinnössä todetaan, tutkimuksen, kehittämisen ja teknologian rahoituksella on suuri merkitys myös alueiden kehittämisen ja kehittymisen kannalta. Keskuksiin kohdistuvat elinkeinotuet ovat olleet nopeassa kasvussa ja perinteisesti heikommille alueille kohdentuneet elinkeinotuet jyrkässä laskussa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentin 32.20.40 perusteluissa
lausutaan:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että momentin
määrärahasta suunnataan 200 000 000
markkaa keskusten ulkopuolisten alueiden teknologian ja osaamisen perustan
vahvistamiseen.
30. Yrittäjyyspolitiikka
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
Alueellisin perustein kohdennetut yritystuet
ovat Suomessa muihin Euroopan maihin verrat-
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tuina vähäisiä etenkin kun otetaan huomioon
etäisyydet ja harva asutus. Vuoden 1995 jälkeen
tukia on leikattu nopeasti ja painopiste on siirtynyt tutkimus- ja kehitystukiin, jotka kohdentuvat pääasiassa kasvukeskuksien yrityksille.
Vuonna 1995 budjetin momentille "Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen"
oli myöntämisvaltuutta varattu yhdessä alueellisen kuljetustuen kanssa 675 miljoonaa markkaa.
Kuluvana vuonna vastaava summa on pudonnut
vain 92 miljoonaan markkaan. Tapahtunut kehitys ei vastaa EU:n ns. lisäysperiaatetta. Kotimaista rakenne- ja aluetukea ei pidä korvata
EU:sta tulevalla rahoituksella.
Maakunnissa valmistellut alueohjelmat rakentuvat vahvasti pienyrittäjyyden varaan. Ohjelmien riittävä kansallinen rahoitus on varmistettava. Senkään takia tehdyt leikkaukset yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemisesta eivät ole hyväksyttävissä. Erityisiä ongelmia aiheutuu alueilla, jotka ovat EU:n tavoite 1
ja 2 -alueiden ulkopuolella. TE-keskusten määrärahoja tulee lisätä, jotta uusien osaamisintensiivisten alojen yritysten kasvu ja sijoittuminen
sinne vauhdittuvat. Nykyistä paremmin on syytä
ottaa huomioon myös pikkukaupunkien merkitys lähiympäristöjensä kehityksen vauhdittajina.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentin 32.30.45 perustelujen
neljäs kappale muutetaan kuulumaan
seuraavasti:
"Yritystoiminnan tukemisesta annetun
lain mukaista investointitukea, pk-yritysten kehittämistukea ja yritysten toimintaympäristötukea sekä valtioneuvoston asetuksen mukaista elintarviketeollisuuden investointi- ja kehittämistukea saa vuonna 2001 myöntää yhteensä 180 000 000 mk."
Edelleen ehdotamme,

että momentille 32.30.45 otetaan lisäyksenä 40 000 000 markkaa.

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka
31. Korvaus velkaneuvonnan järjestämisestä
(arviomääräraha)
Valiokunnan mietinnössä painotetaan aivan oikein velkaneuvonnan resurssien vahvistamista ja
esitetään kahden miljoonan markan lisämäärärahaa. Velkaneuvontatoiminnan tehon turvaamisen rinnalla on huolehdittava siitä, että toiminta
on koko maan kattavaa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentin 32.40.31 perusteluissa
lausutaan:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että velkaneuvonnan resurssien riittävyydestä huolehditaan pitkäjänteisesti ja niin, että velkaneuvonnan palvelut ovat saatavissa tasavertaisesti koko maassa.
50. Kansainvälistymispolitiikka
41. Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle
Valiokunnan mietinnössä korostetaan yritysten
kykyä kansainvälistyä ja menestyä avoimilla
maailmanlaajuisilla markkinoilla. Valitettavasti
hyvään mietintötekstiin ei liity kauppa- ja teollisuusjaoston yksimielisesti ehdottamaa 2 miljoonan markan määrärahaa Finprolle.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 32.50.41 otetaan lisäyksenä 2 000 000 markkaa Finprolle.
60. Energiapolitiikka
40. Energiatuki (arviomääräraha)
Valiokunnan mietinnössä korostetaan uusiutuvien energialähteiden käytön vahvistamista
KTM:n uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman mukaisesti. Valitettavasti hyvään mietintötekstiin liittyy määrärahalisäystä vain 10
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miljoonaa kauppa- ja teollisuusjaoston yksimielisesti ehdottaman 30 miljoonan markan sijasta.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 32.60.40 otetaan lisäyksenä 20 000 000 markkaa.
Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN
HALLINNONALA
Sosiaaliturvassa on useita väliinputoajaryhmiä,
joilla on vaikeuksia tulla toimeen sosiaaliturvan
pienuuden tai sen aukkojen takia. Tämän vuoksi
Keskusta esittää väliinputoajapakettia, jossa esitetään parannusta kansaneläkkeen varassa eläville lapsiperheille, sairausajan turvaan,
omaishoitajille, työttömille, opiskelijoille, vähimmäisäitiyspäivärahan saajille ja työkyvyttömille. Puutteet ensisijaisissa turvajärjestelmissä
aiheuttavat köyhyyttä, ja osa joutuu turvautumaan viimesijaiseksi tarkoitettuun turvaan, toimeentulotukeen, osa jää senkin ulkopuolelle.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että pääluokan 33 perusteluissa lausutaan:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo
vuoden 2002 budjetin yhteydessä esityksen väliinputoajapaketiksi, jossa on aikataulu sosiaaliturvan väliinputoajien aseman parantamiseksi vaalikauden aikana
ja johon otetaan mukaan kansaneläkkeen
lapsikorotusten palauttaminen, vähimmäisäitiyspäivärahan korottaminen, vähimmäissairauspäivärahan palauttaminen, työmarkkinatuen tarveharkinnan
poistaminen puolison tulojen osalta,
omaishoitajien aseman parantaminen,
opiskelijoiden asumislisän ympärivuotistaminen sekä muiden kansalaisten toimeentulon aukkojen korjaaminen.
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18. Sairausvakuutus
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Emme hyväksy hammashoidon korvausten laajentamista muiden sairauskorvauksien omavastuita korottamalla. Hammashoidon korvauksiin
esitämme varattavaksi 30 miljoonaa markkaa.
Edellä olevaan ja talousarvioaloitteeseen TAA
909/2000 vp pohjautuen ehdotamme,

että momentille 33.18.60 otetaan ylimääräisenä lisäyksenä 30 000 000
markkaa valtion osuudeksi sairausvakuutuslaista johtuvien menojen budjettiperusteiseen maksamiseen .
19. Eläkevakuutus
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista
menoista (arviomääräraha)
Kansaneläkkeisiin esitetään 100 markan tasokorotusta vuoden 2001 alusta alkaen.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentin 33.19.60 perusteluissa
lausutaan:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että kuntatyönantajan kansaneläkemaksua alennetaan kunnallisen ansiotulovähennyksen korottamisesta aiheutuvien verotulojen menetysten
kompensoimiseksi kunnille ja että pienyrittäjien työnantajamaksujen alentamista jatketaan kohdentaen ne kansaneläkemaksun keventämiseen työvaltaisilla ja
pienipalkkaisilla aloilla.

Lisäksi talousarvioaloitteeseen TAA 812/2000
vp pohjautuen ehdotamme,

että momentille 33.19.60 otetaan ylimääräisenä lisäyksenä 250 000 000
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markkaa valtion osuudeksi kansaneläkkeiden tasokorotusten budjettiperusteiseen maksamiseen.
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Kotihoidontuki tulee nostaa portaittain ennen
vuotta 1996 tehtyä leikkausta olleelle tasolle
1 900 markkaan tämän vaalikauden aikana. Esitämme, että ensi vuonna kotihoidontuki nostetaan 1 500 markasta 1 700 markkaan. Tähän liittyen kuntien valtionosuuksiin on varattava 100
miljoonaa markkaa.
Kuntien valtionosuuslainsäädännön keskeisimpiä tavoitteita on turvata kuntien palvelujen
laatu ja taso. Ne kunnat, joiden palvelujen rahoituksessa valtionosuudet muodostavat suurimman osan, kärsivät jatkuvasti tehdyistä leikkauksista ja palvelujen heikentymisestä. Tästä syystä
esitämme, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien indeksitarkistukset maksetaan
täysimääräisesti.
Edellä olevaan ja talousarvioaloitteisiin TAA
813/2000 vp ja TAA 674/2000 vp pohjautuen
ehdotamme,

että momentille 33.32.30 otetaan ylimääräisenä lisäyksenä 290 000 000
markkaa valtionosuudeksi kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin kotihoidontuen ja indeksitarkistusten korotusten budjettiperusteiseen maksamiseen.
31. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha)
Määrärahakorotus tarvitaan kuntien välttämättömiin investointeihin ja peruskorjauksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Edellä olevaan ja talousarvioaloitteeseen TAA
969/2000 vp pohjautuen ehdotamme,

että momentille 33.32.31 otetaan ylimääräisenä lisäyksenä 30 000 000
markkaa valtionosuudeksi kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannusten budjettiperusteiseen maksamiseen.
Pääluokka 34
TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)
Esitämme valtion korvaukseksi jokaisesta kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvasta 120
markkaa päivässä valiokunnan esittämän 60
markan sijasta.
Edellä olevaan ja talousarvioaloitteeseen
903/2000 vp pohjautuen ehdotamme,

että momentille 34.06.31 otetaan ylimääräisenä lisäyksenä 30 000 000
markkaa valtion korvaukseksi kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen budjettiperusteiseen maksamiseen.
Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Ympäristön suojelu
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)
Ympäristöministeriön ympäristötöillä kunnostetaan muun muassa terveellisen asuinympäristön
kannalta tärkeitä saastuneita maa-alueita, suojellaan yhdyskuntien vedenhankinnalle keskeisiä
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pohjavesialueita (vanhojen maa-ainesottopaikkojen kunnostaminen ja maisemointi) ja luodaan monipuolisia ja välttämättömiä edellytyksiä matkailuelinkeinojen tarpeisiin. Matkailukeskusten, niiden lähialueiden ja luonnonsuojeluverkoston hyötykäyttö vaativat investointeja,
joita yrittäjillä ei ole mahdollisuuksia tehdä.
Työt ovat osoittautuneet myös työllisyyden hoidon kannalta tuottaviksi ja vaikuttaviksi investoinneiksi. Tästä huolimatta ympäristötöiden
määrärahat ovat laskeneet reaaliarvoltaan noin
puoleen viimeisen 10 vuoden aikana.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 35.10.77 otetaan lisäyksenä 10 000 000 markkaa.

Vastalause 2

TULOARVIOT
Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
Yleisperusteluissa esitetyn perusteella ehdotamme,

että osaston 11 perusteluissa lausutaan:
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että tulevia veroratkaisuja tehtäessä otetaan huomioon
nousseet polttoainekustannukset ja tarve
alentaa ruoan arvonlisäveroa.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2000
Maria Kaisa Aula /kesk
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Seppo Kääriäinen /kesk
Markku Laukkanen /kesk
Mauri Pekkarinen /kesk
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Jukka Vihriälä /kesk
Liisa Hyssälä /kesk
Mika Lintilä /kesk
Hannes Manninen /kesk
Pauli Saapunki /kesk

