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Liite 1: Muutokset suhteessa hallituksen neuvotteluun

Asiamuutoksia
 Eduskunnan kanslian 2 milj. euron säästön poistaminen. 
 Yhdenvertaisuuslain muutoksen toimeenpanoon on lisätty 270 000 euroa ja 3 htv, jolloin kokonaisli-

säys on 540 000 euron ja 6 htv. 
 YLE-indeksikorotuksesta vuodelle 2015 luovutaan eduskuntaryhmien päätöksen mukaisesti, mikä 

vähentää menoja 5,6 milj. euroa. Yle-määrärahan alentuminen heijastuu samansuuruisena alentumise-
na myös tuloarvioissa. 

 EU-rakennerahastosäästö (valtuudesta -50 milj. euroa / vuosi) puretaan ja korvataan osin seuraavilla 
säästöillä: 
 ELY-keskusten toimintamenoja alennetaan -5 milj. eurolla 2016 ja -11 milj. eurolla 2017 lukien 

(32.01.02)
 Tekesin avustusvaltuutta alennetaan -10 milj. eurolla / vuosi; maksatusvaikutus -2 milj. euroa 

2015, -7 milj. euroa 2016 ja -10 milj. euroa 2017 lukien (32.20.40)
 työllisyyspolitiikan määrärahoihin kohdistetaan -5 milj. euroa lisäsäästöä 2016 lukien (32.30.51)
 työ- ja elinkeinoministeriön tuottavuusrahasta vähennetään -1 milj. euroa 2015 ja -3 milj. euroa 

2016 (32.01.21)
 Finpron avustuslisäystä alennetaan -5 milj. eurolla 2015 (32.20.41) 
 GTK:n toimintamenoihin -1 milj. euron säästö 2016 (32.20.01) 
 VTT:n toimintamenoihin -2 milj. euron säästö 2016 (32.20.02). 
Uudet säästöt ovat yhteensä -8 milj. euroa 2015, -23 milj. euroa 2016, -26 milj. euroa 2017 ja -26 
milj. euroa 2018. Kehyksistä on poistettu alkuperäinen säästösarja -5 milj. euroa 2015, -15 milj. euroa 
2016, -33 milj. euroa 2017 ja -50 milj. euroa 2018. 

 Poronhoitajien sijaisavun vakinaistaminen, lisätty 300 000 euroa/vuosi (33.80.42).
 Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen on korjattu STM:n esityksen mukaiseksi 

- momentilta 33.40.60 on vähennetty 17 milj. euroa 2017 ja 2018, joka on kohdistettu momentille 
33.30.60 kolmeen eri toimenpiteeseen, s.e. määrärahavaikutus on 5,3 milj. euroa v. 2016, 18,8 
milj. euroa v. 2017 ja 29,1 milj. euroa v. 2018

- lisäksi edistämistoimenpiteiden yksilöity kuvaus on muutettu yleisempään muotoon

Ministeriöiden ehdottamat uudelleenkohdennukset
 Puoluetoiminnan tuen säästö 2 milj. euroa kohdennetaan lehdistötukeen 1 milj. euroa ja puoluetukeen 

1 milj. euroa (aiemmin koko säästö oli varsinaiseen puoluetukeen).
 OKM: 5–15 milj. euron virkamiesesitys säästöistä taiteeseen ja kulttuuriin (kun kulttuuri- ja urheilu-

ministeri on nimitetty, toteutetaan säästöjen kohdentaminen myös liikuntaan ja nuorisotyöhön).
 MMM:n säästöjen kohdennukset ovat 2015–2018: 

- maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki -10,3 / -15,3 / -18,3 / -18,3 milj. euroa
- pienpuun energiatuki -10 / -3 / -2 / -2 milj. euroa
- vesihuollon- ja tulvasuojelun tukeminen -2 milj. euroa v. 2016 (lisäksi osana vesihuoltokokonai-

suuden säästöä riihipäätöksen mukaisesti -3 milj. euroa 2017 ja -3 milj. euroa 2018)
 Aikuisten osaamisperustan vahvistamiseksi vuosina 2014–2015 lisättävän yhteensä 20 milj. euron 

kohderyhmäksi on muutettu vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevat 30–50-vuotiaat 25–40-
vuotiaiden sijaan.

 Toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmän ja järjestäjäverkon uudistamista koskevan rapo-
toimenpiteen vaikutus on jaettu ao. momenteille (aiemmin ollut kokonaisuutena momentilla 29.20.30, 
jonne kohdistuu vain osa vaikutuksesta):
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 Lisäksi on siirretty erikoisoppilaitosten momentin loppurahoitus n. 7,9 milj. euroa ammatillisen lisä-
koulutuksen momentille 29.30.31(Suomen Ilmailuopiston sekä erikoisoppilaitosten järjestämän tut-
kintoon ja tutkinnonosaan johtavan koulutuksen rahoitus).

 Energiatuen säästö on kohdennettu tuotantotukimomentin (32.60.44) sijaan energiatukimomentille 
(32.60.40). Koska kyseessä on valtuusmomentti, valtuutta leikattaisiin 5 milj. eurolla vuodessa. Sääs-
tö hieman pienempi: -2,5/-3,75/-4,5/-4,5 milj. euroa (aiempi sarja vuosittain -5 milj. euroa).

 Teollisten kasvuvaiheen yritysten t&k-toiminnan tukeminen siirretty momentilta 32.20.83 momentille 
32.20.89 ja muutettu vuosien 2014 ja 2015 valtuuslisäyksestä pääomasijoitukseksi. Uusi sarja 2015–
2018: 20 / 0 / 0 / 0 milj. euroa, kun vanha oli 10 / 15 / 20 / 0 milj. euroa.

 Rakennusperinnön hoitoon (35.20.64) kohdistettu 1 milj. euron säästö on siirretty korjaustoiminta-
avustuksiin (35.20.55).

Teknisiä muutoksia
 Omaisuuden myynnit: Tuloarvioissa on huomioitu vuodelle 2015 tuloutuksen lisäystä valtion eläkera-

hastosta 250 milj. euroa, Metsähallituksen tuloutusta 15 milj. euroa, valtion yhtiöomistusjärjestelyistä 
550 milj. euroa, noteeraamattomien osakkeiden osinkotuloista 50 milj. euroa sekä Senaattikiinteistö-
jen voiton tuloutusta 90 milj. euroa. Yhteensä tuloutuksen lisäys on 955 milj. euroa v. 2015. Vuoden 
2014 järjestelyt huomioidaan lisätalousarvioissa.

 Veroperustemuutoksista aiheutuvaa kuntien veromuutoskompensaatiota on tarkistettu valtionosuus-
momentilla.

 50 milj. euron siirto yliopistojen perusrahoituksesta Suomen Akatemian kilpailtuun tutkimusrahoituk-
seen on siirretty alkavaksi vuodesta 2015 (riihen päätöslistassa virheellisesti jo vuodesta 2014).

 YO/AMK indeksikorotuksen puolittaminen on jaettu oikeille momenteille (29.40.50: 11,19 milj. eu-
roa ja 29.40.55: 5,402 milj. euroa).

 Toisen tutkinnon lisäopintotukikuukausien poistamisessa säästöjen sarja on korjattu Kelalta saatujen 
tietojen mukaan (2015–2018: -1,7 / -5,6 / -10,3 / -10,5 milj. euroa)

 Median innovaatiotuki on siirretty TEM:n momentilta 32.20.40 LVM:n momentille 31.40.44.
 Digitalouden uusien innovaatioiden tukemisen maksatusarviota on tarkennettu: 15,4 /9,4 / 3 / 0 milj. 

euroa (aiempi 10 / 15 / 20 / 0 milj. euroa)
 KEL- ja TyEL-indeksien 0,4 %:n toteutustavan vaikutukset on jaettu momenteille, jolloin menomo-

menttien säästövaikutus tarkentui -152,5 milj. euroksi. Tämän lisäksi vaikutus tulomomenteille -21
milj. euroa, eli toimenpiteen nettovaikutus -131,5 milj. euroa valtiontaloudelle.

momentti nimike 2015 2016 2017 2018

29.10.30

Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen 

käyttökustannuksiin (arviomääräraha) -1 500 000 -1 500 000 -5 800 000 -5 800 000

29.20.30

Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen 

käyttökustannuksiin (arviomääräraha) -36 400 000 -36 400 000

29.30.31

Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen 

(arviomääräraha) -6 500 000 -6 500 000 -42 200 000 -42 200 000

29.30.32

Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen 

(arviomääräraha) 

-8 000 000 -8 000 000

29.30.51

Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten 

käyttökustannuksiin (arviomääräraha) -8 100 000 -8 100 000

-8 000 000 -8 000 000 -100 500 000 -100 500 000



3(3)

 Täsmennetty tekstiin, että alennettu indeksikorotus koskee kaikkia TyEL-sidonnaisia etuuksia, ml. 
työ-eläkkeet. Vastaavaa vaikutusta ei ole tässä vaiheessa ehditty ottaa huomioon tuloarvioissa ja julki-
sen talouden ennusteessa.

 Lapsilisäsäästön osalta on vähennetty momentilta 33.10.51 (lapsilisät) 113 milj. euroa ja vastaavasti 
lisätty momentille 33.60.35 (toimeentulotukimenot) 3 milj. euroa.

 Valtionvelan korkomenoarvio tarkentui riihipäätösten myötä (-4 / -28 / -68 / -101 milj. euroa).
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