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Selvityspyyntö 6.9.2016 
 
 
Vastaus selvityspyyntöön hallituksen päätöksen muuttamisesta 
 
 

Olette lähettäneet selvityspyynnön, jossa viitataan hallituksen päätökseen ra-
kennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitel-
maa 25.3.2014 sekä julkisen talouden suunnitelmaan 3.4 2014 sekä niiden vä-
lillä olevaan ristiriitaan ja tekstimuutosten taustaan. Pyydätte selvittämään ao. 
päätösten ristiriitaa, tekstimuutoksen taustaa ja pyydätte nähtäväksenne asi-
aan liittyvät päätöspöytäkirjat ja muut liittyvät dokumentit. 
 
Valtiovarainministeriön budjettiosastolla on viimeksi mainitusta aineistosta hal-
lussaan Kehysriihen 24 - 25.3.2014 päätöslistaus, jossa on seuraava merkin-
tä: ”Rajavartiolaitoksen helikopteritukikohdan siirtäminen pois Malmin lento-
kentältä: Mahdollistaa alueen ottamisen asumis- ja toimistokäyttöön HUOM! 
Tästä kirjaus rakpol paperissa.” 

 
Keskeinen linjaus molemmissa viittaamissanne päätöksissä on samansisältöi-
nen: 

 
”Asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla valtio ve-
täytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on mahdol-
lista ottaa asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa.” 

 
Teksti, joka ei sisälly 3.4.2014 päätettyyn julkisen talouden suunnitelmaan on 
seuraava:  

 
”Muutos edellyttää Rajavartiolaitoksen sekä siviili-ilmailun siirtämistä korvaa-
valle kentälle. Rajavartiolaitos käynnistää Helsinki-Vantaa tukikohdan hankin-
nan valmistelun. Finavia Oyj ja Rajavartiolaitos sopivat tilajärjestelyistä siten, 
että muutto Malmista uusiin tiloihin tapahtuu kustannusneutraalisti” 
 
Kirjoitatte, että valtiovarainministeriö on esittänyt hallituksen 25.3. päätöksestä 
poikkeavan suunnitelman julkisesta taloudesta vuosille 2015 - 2018 ja hallituk-
sen linjauksen vastaisesti suunnitelmasta on poistettu lause, jonka mukaan 
Malmin lentoasemalta vetäytymisen edellytyksenä on Rajavartiolaitoksen li-
säksi siviili-ilmailun siirtäminen korvaavalle kentälle.  
  
Julkisen talouden suunnitelma (kehyspäätös) on valtioneuvoston hyväksymä 
päätös (3.4.2014), itse asiassa yksi tärkeimmistä vuosittaisista hallituksen 
päätöksistä. Viittaatte siihen, että tietty hallituksen aiemmassa päätöksessä ol-
lut lause puuttuu hallituksen uudemmasta eli julkisen talouden suunnitelma-
päätöksestä. Jonkin lauseen puuttuminen ei välttämättä tarkoita lauseen sisäl-
tämän asian kannalta vielä mitään. Julkisen talouden suunnitelma ei muuten-
kaan tuolloin sisältänyt kaikkia rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanopää-
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töksen lauseita. Tässä nimenomaisessa tapauksessa VM:n budjettiosastolla ei 
toistaiseksi ole tarkempaa tietoa kyseisen lauseen puuttumisen syistä tai täs-
mällisestä tapahtumahistoriasta. Lainaamastanne kohdasta on itse asiassa 
jäänyt pois kappaleen loppu kokonaan eli useita lauseita eikä vain yhtä lauset-
ta. Taustalla voi olla tahattomia syitä mutta tässä tapauksessa siis ehkä pi-
kemminkin julkisen talouden suunnitelman tekstin lyhentämistarpeeseen liitty-
viä perusteita (tuoreita päätöksiä ei ole koettu tarpeelliseksi toistaa kaikessa 
laajuudessaan), minkä vuoksi yhden lauseen (tai useammankaan) puuttumi-
sesta ei kannata ainakaan tällä tiedolla vetää mitään erityisiä johtopäätöksiä 
lauseen asiasisällön kannalta puoleen tai toiseen.  
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