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Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi
HE 95 /2021 vpVaVM 10/2021 v p

Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 95/2021 vp).
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 10/2021 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion:

Vuoden 2021 III lisätalousarvio

TULOARVIOT
Osasto 11
euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

-234 900 000

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01. Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä ...........................................
02. Yhteisövero, vähennystä ..................................................................
04. Perintö- ja lahjavero, vähennystä .....................................................

-196 000 000
-107 000 000
-5 000 000
-84 000 000

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01. Arvonlisävero, vähennystä ...............................................................

-41 000 000
-41 000 000

08. Valmisteverot
07. Energiaverot, lisäystä .......................................................................

3 000 000
3 000 000

HE 95/2021 vp
VaVM 10/2021 vp

Valmis
5.1
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19. Muut veronluonteiset tulot
09. Muut verotulot, vähennystä .............................................................

-900 000
-900 000

Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT

49 575 000

25. Oikeusministeriön hallinnonala
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä ......................

250 000
250 000

27. Puolustusministeriön hallinnonala
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä ...........

-48 000
-48 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä ..

200 000
200 000

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, lisäystä ................

50 000 000
50 000 000

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
10. Hallinnonalan virastojen tulot, lisäystä ............................................

2 173 000
2 173 000

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta ...

—
—

39. Muut sekalaiset tulot
02. Verotukseen liittyvät korkotulot, vähennystä ..................................

-3 000 000
-3 000 000

Osasto 15
15. LAINAT

2 356 667 000

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä .........................................

2 356 667 000
2 356 667 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:
2 171 342 000
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MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 21
euroa
21. EDUSKUNTA

-3 000

40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), vähennystä ...............................................................................

-3 000
-3 000

Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI

6 000

02. Tasavallan presidentin kanslia
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................

6 000
6 000

Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA

424 272 000

01. Hallinto
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ................................................................................................
26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) ..............................................................................................

4 272 000

10. Omistajaohjaus
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) .............................................

420 000 000
420 000 000
—

2 122 000
2 150 000

Pääluokka 24
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Ulkoasiainhallinto
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
10. Kriisinhallinta
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) ....................................................................................................

3

2 329 000
237 000
237 000
—
—
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30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), vähennystä ....
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v) ............

-3 400 000
-3 400 000
—

90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä

5 492 000
5 492 000

Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

6 399 000

01. Ministeriö ja hallinto
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ....................................................
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ................................................................................................
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä .........................................

566 000
140 000

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .......................................................................................................
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), vähennystä ...............................................................................
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .......................................................................................................
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä ................................

59 000

135 000
223 000
68 000

1 000
-143 000
214 000
-13 000

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot (arviomääräraha), lisäystä ......................................................................................

120 000

40. Rangaistusten täytäntöönpano
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä ...........................................................................................

-204 000
-204 000

50. Vaalimenot
20. Vaalimenot (arviomääräraha), lisäystä ............................................

5 858 000
5 858 000

120 000

Pääluokka 26
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ........
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111 714 000
2 000
90 000
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04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ................................................................................................
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä ...

2 000
-90 000

10. Poliisitoimi
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...........
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä ..
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) ..................................................................................

6 075 000
6 733 000
-658 000

20. Rajavartiolaitos
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä ........

125 845 000
5 845 000
120 000 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ........

928 000
928 000

40. Maahanmuutto
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ....................................................
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha
2 v), vähennystä ...............................................................................
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), vähennystä ................................................................................

-21 136 000

—

3 624 000
-20 679 000
-4 081 000

Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

-287 293 000

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) .............

—
—

10. Sotilaallinen maanpuolustus
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), vähennystä ....

-286 587 000
-6 107 000
-280 480 000

30. Sotilaallinen kriisinhallinta
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä .......................................................................

-706 000

5

-706 000

Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

365 474 000

01. Hallinto
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .......................................................................................................
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä ..............................................................
25. Metallirahamenot (arviomääräraha), lisäystä ...................................
88. Suomen Kaasuverkko Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v),
lisäystä ..............................................................................................

263 345 000

10. Verotus ja tulli
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..........
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .......................
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ................................................................................................
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä .........................
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha), lisäystä .........

8 007 000
22 000
1 260 000

20. Palvelut valtioyhteisölle
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ........

1 748 000
1 748 000

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .....
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ................................................................................................

5 502 000
130 000

40. Valtion alue- ja paikallishallinto
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä .................................................................................................

-155 000
-155 000

50. Eläkkeet ja korvaukset
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha), lisäystä ..............................

5 000 000
5 000 000

70. Valtionhallinnon kehittäminen
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha
3 v), lisäystä .....................................................................................
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä .......................................................................................................
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä ........
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v), vähennystä ..............................................................

51 031 000
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280 000
1 500 000
-2 435 000
7 000 000
257 000 000

125 000
3 100 000
3 500 000

5 372 000

4 000 000
50 000 000
-1 206 000
-1 763 000
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80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä ..........
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä ....................................................................

1 605 000
-345 000
1 700 000

89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus
30. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sekä Helsingin kaupungin
eräiden tehtävien rahoitus (siirtomääräraha 3 v) ..............................

—

90. Kuntien tukeminen
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä ...................................................................................
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha), lisäystä
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha), lisäystä ..........................

4 811 000

92. EU ja kansainväliset järjestöt
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), lisäystä ...................

8 400 000
8 400 000

99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha), lisäystä .............

16 180 000
16 180 000

250 000

—

2 808 000
3 000
2 000 000

Pääluokka 29
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
lisäystä ..............................................................................................
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ....
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ....................................................
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) ..................................................................
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha
2 v), vähennystä ...............................................................................
10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset
menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä .........................................
30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä ........................
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä .........................................

7

134 583 000
8 639 000
388 000
242 000
209 000
46 300 000
-38 500 000
47 234 000
4 000
-270 000
40 000 000
7 500 000
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20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................
21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ................................................................
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä ......................................................................................

19 821 000

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä .......................................................................................................
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ....
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ......
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha
3 v), lisäystä .....................................................................................

5 803 000

70. Opintotuki
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha), lisäystä .................

10 000 000
10 000 000

80. Taide ja kulttuuri
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
vähennystä ........................................................................................
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä ...
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset
(siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..........................................................
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), lisäystä .......
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................................

5 149 000

90. Liikuntatoimi
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) ......................................................................
54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen (siirtomääräraha 3 v) ...................................................

37 937 000

21 000
14 800 000
5 000 000

-2 000
2 000
3 000
5 800 000

-4 000
-22 000
15 000
4 300 000
30 000
830 000

—
37 937 000

Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto ja tutkimus
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .......................................................................................................
10. Maaseudun kehittäminen
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha
3 v), lisäystä .....................................................................................

8

207 929 000
17 000
17 000
117 745 000
6 250 000
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43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v) ....................
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ............................

—
111 495 000

20. Maa- ja elintarviketalous
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .........
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja eituotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v) ..............................

74 144 000
1 144 000

40. Luonnonvaratalous
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ................................................................................................
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha), lisäystä .
47. Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä .....
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä .

15 015 000

64. Metsähallitus
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha
3 v), lisäystä .....................................................................................

9 000
9 000

70. Maanmittaus ja tietovarannot
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä

999 000
999 000

73 000 000
—

845 000
6 000 000
900 000
7 270 000

Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

142 598 000

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
lisäystä ..............................................................................................
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..........
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä .................................................................................................
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) .............................................

19 325 000

10. Liikenne- ja viestintäverkot
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................
31. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä .........................
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ..............

62 773 000
51 900 000
-300 000
11 173 000

20. Liikenteen ja viestinnän palvelut
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen
(siirtomääräraha 3 v), lisäystä ..........................................................

60 500 000

9

3 000 000
10 315 000
11 000
-1 000
6 000 000

50 000

Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha
3 v), lisäystä .....................................................................................
54. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) ...........................................................................................
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ....................................................................

26 650 000
—
33 800 000

Pääluokka 32
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

632 315 000

01. Hallinto
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
vähennystä ........................................................................................
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ....................................................................
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ................................................................................................
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
lisäystä ..............................................................................................
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ....................................................................
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
lisäystä ..............................................................................................
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v),
vähennystä ........................................................................................
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), vähennystä ...............................................................................
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä .
10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) ..........................
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ................................................................
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha) .........
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä

14 439 000

20. Uudistuminen ja vähähiilisyys
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä ..........................................................................
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha), lisäystä ........

26 276 000

30. Työllisyys ja yrittäjyys
30. Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen (siirtomääräraha
2 v) ...................................................................................................
32. Valtionavustus kunnille Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (siirtomääräraha 2 v) ................................................................
33. Turveyrittäjien avustaminen (siirtomääräraha 2 v) ..........................

42 600 000
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1 304 000
1 105 000
483 000
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8 200 000
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—
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42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä .......................................................................................................
45. Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen (siirtomääräraha 3 v) ..............................................................................................
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä .......................................................................................................
52. Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä ............................................
40. Yritysten erityisrahoitus
43. Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...................
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha), lisäystä ...........
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v),
vähennystä ........................................................................................
50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen
03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä ....................................................................

100 000
20 000 000
-12 735 000
1 460 000
550 000 000
200 000 000
650 000 000
-300 000 000
-1 000 000
-1 000 000

Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

395 443 000

01. Hallinto
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ................................................................................................
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...........................
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon
yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ....................
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ................................................................
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha), lisäystä ................................................................

14 712 000

02. Valvonta
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .......................................................................................................
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..........................................................
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ................................................................
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä ..........................................................................

1 275 000

03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ................................................................................

10 956 000
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200 000
292 000
520 000
5 700 000
8 000 000

202 000
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20. Työttömyysturva
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä ...................................................
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha),
lisäystä ..............................................................................................

61 000 000

50. Veteraanien tukeminen
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) ...........................................

—

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) ........................................................
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ........
61. EU:n rahoitus kestävän kasvun ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) ....

84 000 000

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä .......................

223 500 000
223 500 000

6 000 000
55 000 000

—

—
39 000 000
45 000 000

Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

29 141 000

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
lisäystä ..............................................................................................
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä ................................................................................

3 000 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ......................

1 750 000
1 750 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ....................................................................
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen
(siirtomääräraha 3 v) ........................................................................
06. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma (siirtomääräraha 3 v)
37. Avustukset tuulivoimakaavoitukseen (siirtomääräraha 3 v) ............
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin
edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ....................................
56. Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ................................................................

24 150 000
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3 241 000
39 000
202 000

400 000
—
1 000 000
250 000
7 500 000
15 000 000
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Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT

6 435 000

09. Muut menot valtionvelasta
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha), lisäystä ..

6 435 000
6 435 000

Määrärahojen kokonaismäärä:
2 171 342 000
TULOARVIOT
Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01. Ansio- ja pääomatuloverot
Momentilta vähennetään 107 000 000 euroa.
02. Yhteisövero
Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.
04. Perintö- ja lahjavero
Momentilta vähennetään 84 000 000 euroa.
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01. Arvonlisävero
Momentilta vähennetään 41 000 000 euroa.
08. Valmisteverot
07. Energiaverot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 3 000 000 euroa.
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19. Muut veronluonteiset tulot
09. Muut verotulot
Momentilta vähennetään 900 000 euroa.
Osasto 12
SEKALAISET TULOT
25. Oikeusministeriön hallinnonala
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 250 000 euroa.
27. Puolustusministeriön hallinnonala
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentilta vähennetään 48 000 euroa.
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 200 000 euroa.
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 000 euroa.
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
10. Hallinnonalan virastojen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 173 000 euroa.
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33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta
Momentin perusteluja täydennetään siten, että jakamattomat voittovarat budjetoidaan suoriteperusteisena.
39. Muut sekalaiset tulot
02. Verotukseen liittyvät korkotulot
Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.
Osasto 15
LAINAT
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 2 356 667 000 euroa.
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 21
EDUSKUNTA
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 3 000 euroa.
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Pääluokka 22
TASAVALLAN PRESIDENTTI
02. Tasavallan presidentin kanslia
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa.
Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
01. Hallinto
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 122 000 euroa.
26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 2 150 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä ja totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä aiheutuviin menoihin
2) valtionavustusten maksamiseen totuus- ja sovintoprosessin edistämis- ja toteutustoimiin
3) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen totuusja sovintokomission sihteeristön tehtäviin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
1 350 000 euroa.
10. Omistajaohjaus
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 420 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Suomen Malmijalostus Oy:n oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen.
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88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua kokonaan omistuksestaan Suomen Rahapaja Oy:ssä.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2019 ja 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää Suomen Ilmailuopisto Oy:n osakkeiden hankintaan.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden rahoitusaseman turvaamista varten toteutettaviin järjestelyihin osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvussa säädetyillä pääomalainoilla, joilla on eräpäivä.
Pääluokka 24
ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Ulkoasiainhallinto
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 237 000 euroa.
10. Kriisinhallinta
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
01.

EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot

520 000

04.

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)

2 126 000

05.

Yhteiset menot

9 050 000

08.

Resolute Support -operaatio, Afganistan

5 963 000

09.

Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menohin, mahdollisiin uusiin
kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin

4 540 000

11.

EUTM/Somalian koulutusoperaation menot

1 328 000

14.

Libanonin kriisinhallintaoperaation menot

15.

EUTM/Malin koulutusoperaation menot

1 387 000

16.

Malin YK-operaation menot (MINUSMA)

1 295 000

18.

Irakin koulutusoperaation menot

7 735 000

17 232 000
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23.

Naton Irakin koulutusoperaation menot

24.

EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot

531 000
1 373 000

Yhteensä

53 080 000

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 3 400 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2019 ja 2020 siirtynyttä
määrärahaa saa käyttää kehitysyhteistyöhallintoon liittyvien valtion kulutusmenojen, ei kuitenkaan palkkausmenojen, ja kehitysyhteistyöedustustojen turvallisuus- ja kiinteistömenojen maksamiseen.
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
1.

Monenkeskinen yhteistyö

240 812 000

2.

Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyöa

187 687 000

3.

Euroopan kehitysrahasto

62 100 000

4.

Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö

65 320 000

5.

Humanitaarinen apu

87 000 000

6.

Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus

4 440 000

7.

Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus

2 050 000

8.

Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle
sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle

79 850 000

9.

Korkotuki-instrumentti

28 400 000

Yhteensä

757 659 000

a. Sisältää ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 1 881 000
euroa.

89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2020 määrärahoista Afrikan kehitysrahastolle myönnettävän lainan vuotuinen viivästyskorko on 0,5 %. Viivästyskorkoa on maksettava
31. päivän kuluttua eräpäivästä lukien. Myönnettävän lainan osalta luovutaan lainanantajan erillisestä tilintarkastusoikeudesta.
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90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 492 000 euroa.
Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Ministeriö ja hallinto
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 135 000 euroa.
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 223 000 euroa.
50. Avustukset (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 68 000 euroa.
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)

5 725

Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)

4 131

Muut avustukset ja avustushankkeiden vaikutuksen arviointi (enintään)

4 400

Yhteensä

14 256

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 euroa.
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 143 000 euroa.
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03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 214 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 250 000 euroa väliaikaisiin lisävoimavaroihin ympäristölupien käsittelyyn (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 13 000 euroa.
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.
40. Rangaistusten täytäntöönpano
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 204 000 euroa.
50. Vaalimenot
20. Vaalimenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 858 000 euroa.
Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 90 000 euroa.
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 euroa.
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20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 90 000 euroa.
10. Poliisitoimi
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 733 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 71 000 euroa tehokkaan
rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin
omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 658 000 euroa.
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kohdemaiden perimiin
maksuihin, jotka on suoritettava edellytyksenä palautettavan maahan pääsylle tilanteissa, joissa
palautettava on kieltäytynyt koronatestauksesta.
20. Rajavartiolaitos
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 845 000 euroa.
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 120 000 000 euroa.
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 928 000 euroa.
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40. Maahanmuutto
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 624 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri osaajien maahanmuuton tueksi investointikokonaisuuteen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa
saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston
päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 20 679 000 euroa.
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 4 081 000 euroa.
Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center), Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja
maksuosuuksien maksamiseen.
10. Sotilaallinen maanpuolustus
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 6 107 000 euroa.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan
edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että
niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja
vuosina 2021—2026 enintään 180 008 000 euroa (Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus).
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18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)
Momentilta vähennetään 280 480 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 233 359 000 euroa.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että
1) Vuonna 2021 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi Puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua
talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2021—2028
enintään 889 892 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2021 -tilausvaltuus
PVKEH 2021).
2) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2018 (PVKEH 2018) -tilausvaltuuden maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2028 tilausvaltuuden enimmäismäärää muuttamatta.
3) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2020 (PVKEH 2020) -tilausvaltuuden maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2027 tilausvaltuuden enimmäismäärää muuttamatta.
30. Sotilaallinen kriisinhallinta
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 706 000 euroa.
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
01.

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)

03.

Sotilastarkkailijatoiminnan menot

1 024 000

04.

Resolute Support -operaatio, Afganistan

3 301 000

05.

Irakin koulutusoperaation menot

5 444 000

07.

Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot

4 898 000

08.

Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma

11.

EUTM/Somalian koulutusoperaation menot

356 000

12.

EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot

280 000

15.

Libanonin kriisinhallintaoperaation menot

16.

EUTM/Malin koulutusoperaation menot

516 000

17.

Malin YK-operaation menot (MINUSMA)

515 000
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19.

Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI)

20.

Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin

Yhteensä

475 000
16 720 000
58 023 000

Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 130 000 euroa tukiohjelmaan tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on
tullut voimaan.
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha
2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 2 435 000 euroa.
25. Metallirahamenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa.
88. Suomen Kaasuverkko Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 257 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Suomen Kaasuverkko Oy:lle tehtävään oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen.
10. Verotus ja tulli
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 22 000 euroa.
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02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 260 000 euroa.
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 125 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun.
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa.
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.
20. Palvelut valtioyhteisölle
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 748 000 euroa.
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 130 000 euroa.
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 372 000 euroa.
40. Valtion alue- ja paikallishallinto
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 155 000 euroa.
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50. Eläkkeet ja korvaukset
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.
70. Valtionhallinnon kehittäminen
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon
tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 50 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää 50 000 000 euroa valtionavustusten maksamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tiedonhallinnan, tietohallinnon sekä tieto- ja viestintäteknisten muutosten valmisteluun ja toimeenpanoon hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille sekä HUS-yhtymän valmisteluun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan lainsäädännön hyväksymisen jälkeen.
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 1 206 000 euroa.
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 1 763 000 euroa.
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 345 000 euroa.
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.
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89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus
30. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sekä Helsingin kaupungin eräiden tehtävien rahoitus
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen maksamiseen Helsingin kaupungille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talouden eriyttämiseen kaupungin talousarviossa ja kirjanpidossa.
90. Kuntien tukeminen
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 808 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 2 100 000 euroa
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016
yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 000 euroa kuntarakennelain 44 §:n mukaisiin kuntien yhdistymisestä johtuviin valtionosuuksien vähentymisen
korvauksiin.
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä
(kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.
92. EU ja kansainväliset järjestöt
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 8 400 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Euroopan unionille suoritettavien arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvien sekä kierrättämättömään muovipakkausjätteen määrään perustuvien Suomen maksuosuuksien maksamiseen.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää komission esittämiin mahdollisiin pyyntöihin asettaa väliaikaisesti käteisvaroja komission käyttöön Euroopan
unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 9
artiklan nojalla tai neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 14 artiklan nojalla.
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99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 16 180 000 euroa.
Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 388 000 euroa.
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 242 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 200 000 euroa ennakoinnin kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen jatkuvan oppimisen uudistuksen palvelujärjestelmän uudistamiseen liittyen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 209 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 2 100 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 46 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 40 000 000 euroa koulutukseen ja osaamispalveluihin,
kohderyhmien tavoittamiseen, koulutuksen aikaisiin tukitoimiin, ennakointiin ja osaamiskartoituksiin sekä kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.
Määrärahasta on varattu 5 200 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) osana
elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin
omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 38 500 000 euroa.
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Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa jatkuvan
oppimisen digitalisaatio-ohjelman mukaisten menojen ja avustusten maksamiseen (RRF pilari3)
osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan
unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.
10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa.
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha
3 v)
Momentilta vähennetään 270 000 euroa.
30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 40 000 000 euroa
avustusten maksamiseen varhaiskasvatuksessa olevien lasten sekä esi- ja perusopetuksen oppilaiden tukemiseen koronavirustilanteen vaikutusten vähentämiseksi.
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 7 500 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 318 000 euroa
vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin.
Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt
enimmäismäärä
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin

yksikkö

1 712 048

opetustunti

Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin

252 063

opiskelijaviikko

Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin

159 695

opetustunti

Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin

53 095

opetustunti
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20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 21 000 euroa.
21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 14 800 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 000 000 euroa
avustuksiin lukiokoulutuksen järjestäjille osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 16 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 953 420 000 euroa opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen
koulutuksen perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille, mistä 80 000 000 euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen, tuntiopettajien
opetustuntimäärän lisäämiseen sekä opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen myönnettäviin perusrahoituksen harkinnanvaraisiin korotuksiin.
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
Valtuus
Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin sekä Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2021 hyväksyä sitoumuksia 406 284 000 euron arvosta.
Lisäksi luvun perusteluja täydennetään siten, että valtuudesta on varattu 45 000 000 euroa TKItoimintaan (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Sitoumuksia saa tehdä sen
jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 2 000 euroa.
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02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 euroa.
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 euroa.
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 800 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 6 000 000 euroa
korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa
korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisesta aiheutuvien menojen
ja avustusten maksamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
70. Opintotuki
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.
80. Taide ja kulttuuri
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 4 000 euroa.
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 22 000 euroa.
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 euroa.
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 300 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 4 000 000 euroa avustusten maksamiseen kulttuurin ja luovien alojen yrityksille, yhteisöille ja toimijoille innovatiivisten
palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja pa-
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lautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen
järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelu- ja selvittelyvaiheen kustannuksiin.
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha
3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 830 000 euroa.
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
1. Museovirasto

799 000

2. Suomenlinnan hoitokunta

3 930 000

Yhteensä

4 729 000

90. Liikuntatoimi
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 18 henkilötyövuotta
vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 37 937 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen Stadion-säätiölle Helsingin Olympiastadionin
perusparannus- ja uudistamishankkeen kustannuksiin edellyttäen, että Helsingin kaupunki osoittaa hankkeelle rahoitusta siten, että kaupungin rahoitusosuus hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on vähintään puolet. Hankkeen valtion sitoumuksia koskeva kokonaisosuus on
enintään 168 436 500 euroa.
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto ja tutkimus
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.
10. Maaseudun kehittäminen
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 250 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:
1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien nuorten viljelijöiden ja nuorten elinkeinonharjoittajien tilanpidon
aloitusavustusten sekä maatalouden investointiavustusten Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen
2) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää maaseuturahaston elpymisvälineestä maksettavien maatalouden investointiavustusten EU:n rahoitusosuuden maksamiseen.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022
kohdistuvia myöntämispäätöksiä 68 000 000 eurolla ja maaseuturahaston elpymisvälineeseen
kohdistuvia myöntämispäätöksiä 25 000 000 eurolla.
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:
1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien eläinten hyvinvointikorvausten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen
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2) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden
2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 111 495 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:
1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja niiden toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden sekä perustelluissa tapauksissa ennakon maksamiseen
2) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen tarvittavan yhteensä enintään 223 henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen
3) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden
2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää maaseuturahaston elpymisvälineestä rahoitettavista hankkeista aiheutuvien menojen EU:n rahoitusosuuden maksamiseen.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022
kohdistuvia myöntämispäätöksiä 108 507 000 eurolla, josta osoitetaan 30 000 000 euroa paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten sekä 70 307 000 euroa muita tältä momentilta rahoitettavia toimia varten sekä 8 200 000 euroa teknistä apua varten. Maaseuturahaston elpymisvälineeseen kohdistuvia myöntämispäätöksiä saa tehdä 31 000 000 eurolla.
20. Maa- ja elintarviketalous
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 144 000 euroa.
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43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 73 000 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:
1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien ympäristökorvausten, luonnonmukaisen tuotannon, neuvonnan ja
ei-tuotannollisten investointien Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen
2) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden
2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää maaseuturahaston elpymisvälineestä maksettavien ympäristökorvausten sitoumusten ja -sopimusten sekä luonnonmukaisen tuotannon sitoumusten EU:n rahoitusosuuden maksamiseen.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä EU:n ohjelmakauden 2014—
2020 siirtymäkauteen 2021—2022 kohdistuvia kokonaan uusia ympäristökorvausten sitoumuksia ja sopimuksia sekä luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua
vuoden 2022 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 32 000 000
euroa.
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:
1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien luonnonhaittakorvausten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden sekä ohjelmaan sisältyvän kokonaan kansallisesti rahoitettavan luonnonhaittakorvauksen
maksamiseen
2) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden
2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.
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40. Luonnonvaratalous
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 845 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa ja vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa
saa käyttää enintään 118 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin
tehtäviin.
Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
700 000 euroa.
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 6 000 000
euroa porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (987/2011) mukaisten
korvausten maksamiseen.
47. Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä uusia metsityksen tukemisen
määräaikaisen lain mukaisia tukipäätöksiä enintään 16 400 000 eurolla.
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 270 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettaviin toimenpiteisiin, joilla nopeutetaan kalatalouden yrityksien elpymistä koronavirusepidemiasta.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2020 talousarvion määrärahasta on varattu
15 960 000 euroa ja vuoden 2021 määrärahasta 16 145 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.
64. Metsähallitus
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 9 000 euroa.
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70. Maanmittaus ja tietovarannot
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 999 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa digitalisen infrastruktuurin datatalouden ja digitalisaation vauhdittamisen tukiohjelmaan (RRF pilari2)
osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan
unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa kyberturvallisuuden tutkimusinvestointiin (RRF pilari2) ja 1 000 000 euroa kyberturvallisuuden harjoitustoimintaan (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää
sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU,
Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 315 000 euroa.
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 11 000 euroa.
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 1 000 euroa.
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sijoituksiin suoraan liikenne- ja viestintäministeriön omistukseen perustettavien hankeyhtiöiden osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä yhtiöiden perustamisesta aiheutuviin viranomaismaksuihin. Maksettavaa pääomaa saa käyttää suoraan liikenne- ja viestintäministeriön omistukseen perustettavissa hankeyhtiössä Turun, Tampereen ja itäisen suunnan suunnittelukustannusten kattamiseen ja toiminnan organisoinnista synty-
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viin sekä muihin kustannuksiin. Valtion omistusosuuden suunnitteluyhtiöissä tulee olla vähintään 51 prosenttia. Pääomituksen edellytyksenä on, että kaupungit ja muut mahdolliset hyötyvät
julkisyhteisöt sitoutuvat maksamaan syntyviä suunnittelun kokonaiskustannuksia siten, että valtion osuudeksi niistä jää enintään 51 prosenttia. Hankeyhtiöissä voisi olla myös muita osakkaita
edellyttäen, että yhtiössä säilyisi julkisomisteinen määräenemmistö. Valtio ei luovuta miltään
osin päätösvaltaansa perustettavalle hankeyhtiölle taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa.
10. Liikenne- ja viestintäverkot
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 51 900 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myös väylänpidon vahingonkorvaustulot.
31. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 300 000 euroa.
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja kuntien joukkoliikennehankkeet
Finavian lentoasemaverkoston ulkopuoliset lentoasemat ja lentopaikat

28 950 000
900 000

Yksityistieavustukset ja tiekuntien neuvonnasta aiheutuvat kulutusmenot

30 000 000

Yhteensä

59 850 000

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 11 173 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 3 000 000 euroa Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe -hankkeelle (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia
hankkeeseen
1) Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 130 000 000 euroa
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2) Laurila—Tornio—Haaparanta rataosan sähköistäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua
valtiolle menoja enintään 10 000 000 euroa
3) Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 128 000 000 euroa.
4) Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle
menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 133 500 000 euroa
5) Vt 23 parantaminen Varkaus—Viinijärvi välillä liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle
menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 13 000 000 euroa
6) Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 67 500 000 euroa
Hankkeen 2) valtuuden ja määrärahan käytön edellytyksenä on, että muut rahoittajat ovat sitoutuneet hankkeeseen omilla rahoitusosuuksillaan.
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 50 000 euroa viestintäverkkojen laadun ja saatavuuden kehittämiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää yhtä määräaikaista henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön
palkkaamiseen sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 26 650 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikenne- ja viestintävirasto voi koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa käyttää lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden liikennöinnin tukeen ja sen toimeenpanoon 46 300 000 euroa, josta enintään 300 000 euroa saa käyttää avustuksen toimeenpanon ja valmistelun edellyttämiin juridisen tuen, konsultoinnin ja selvitysten aiheuttamiin menoihin.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 3 500 000 euroa
sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen
järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään yhtä määräaikaista henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
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Käyttösuunnitelma (euroa)
Tieliikenteen turvallisuustoiminta

8 100 000

Henkilöautojen konversiotuki

6 000 000

Rautatieliikenteen ammattikoulutus

841 000

Saimaan alueen luotsauksen hintatuki

3 800 000

Lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden tuki

46 300 000

— mistä toimeenpanon ja valmistelun edellyttämät juridinen tuki, konsultointi ja selvitykset (enintään)
Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittäminen
Yhteensä

300 000
3 500 000
68 541 000

54. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oikeutetaan solmimaan vuonna 2021 viisivuotisia kokonaispalvelusopimuksia saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostamisesta enintään 26 800 000 euron kokonaiskustannusten
määrästä.
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 33 800 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää lentoliikennöinnin keskeytymisestä aiheutuvien kiinteiden kustannusten korvaamiseen liikenteenharjoittajalle.
Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten, että aiemmin myönnetystä valtuudesta peruutetaan
käyttämättä jäänyt osa 235 360 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan
solmimaan sopimuksia junaliikenteen ostamisesta siten, että niistä saa aiheutua vuosina 2022—
2030 menoja enintään 289 530 000 euroa.
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto
Valtuus
Luvun perusteluja täydennetään siten, että liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan solmimaan VR-Yhtymä Oy:n kanssa vuosille 2021—2030 enintään 40 000 000 euron sopimus, jonka
perusteella VR-Yhtymä Oy hankkii uuden yöjunarungon vaunukaluston yöjunaliikenteen palvelutason parantamiseksi.
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 833 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 80 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa
käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 304 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 220 000 euroa jatkuvan
oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) ja 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 105 000 euroa.
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 483 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentin määrärahaa saa käyttää myös GTK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 760 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 60 000 euroa kiinteistö- ja
rakentamisalan vähähiilisten ratkaisujen tukiohjelmaan (RRF pilari1), 300 000 euroa luovien alojen rakennetukeen (RRF pilari3), 3 000 000 euroa matkailualan kestävän ja digitaalisen kasvun
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tukemiseen (RRF pilari3), 200 000 euroa teollisuuden uudistumisen ja palveluviennin kasvattamiseen (RRF pilari3) ja 200 000 euroa terveys- ja hyvinvointiosaamiseen sekä -teknologioihin
(RRF pilari3). Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 99 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa
koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 2 701 000 euroa.
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 151 000 euroa.
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 12 000 euroa.
10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 8 200 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) digitalisaatiota edistävien tietojärjestelmäuudistusten ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen, käyttöönottoon ja kehittämisen aikaiseen ylläpitoon
2) digitalisaatiohankkeiden toimeenpanon tukemiseen ja arviointiin.
Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen.
Määrärahasta on varattu 2 400 000 euroa reaaliaikataloushankkeelle (RRF pilari2) ja 800 000 euroa edunsaajarekisterille (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa
saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston
päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 110 000 euroa.
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää merimiespalveluihin, joiden rahoitus muodostuu merimiespalvelulain (447/2007) 6 §:ssä tarkoitetusta valtio-osuudesta ja
lakkautettua lästimaksujärjestelmää vastaavasta maksuosuudesta.
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95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 75 000 euroa.
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 21 376 000 euroa.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä uusia rahoituspäätöksiä enintään 468 023 000 eurolla.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja valtuutta saa käyttää valtionavustuslain (688/2001), kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1197/2020) sekä Euroopan komission asetuksen
(EU 651/2014) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille myönnettävään kiertotalouden investointi- ja innovaatiotukeen.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 4 400 000 euroa ja valtuudesta 20 000 000 euroa materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäytön ja kierrätyksen
edistämiseen (RRF pilari1). Määrärahaa saa käyttää ja myöntämispäätöksiä saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 427 000 euroa ja
1 940 000 euroa valtuudesta kiinteistö- ja rakentamisalan vähähiilisten ratkaisujen tukiohjelmaan (RRF pilari1). Määrärahaa saa käyttää ja myöntämispäätöksiä saa tehdä sen jälkeen, kun
Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/
2053 on tullut voimaan.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 2 175 000 euroa ja
12 000 000 euroa valtuudesta avainalojen vauhdittamiseen ja osaamiseen vahvistamiseen (RRF
pilari3). Määrärahaa saa käyttää ja myöntämispäätöksiä saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut
voimaan.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 2 200 000 euroa ja
10 000 000 euroa valtuudesta innovatiivisten kasvuyritysten tukemiseen (RRF pilari3). Määrärahaa saa käyttää ja myöntämispäätöksiä saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtuudesta on varattu 40 000 000 euroa veturiyritysrahoitukseen (RRF pilari3). Myöntämispäätöksiä saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut
voimaan.
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Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 374 000 euroa ja
1 700 000 euroa valtuudesta luovien alojen rakennetukeen (RRF pilari3). Määrärahaa saa käyttää
ja myöntämispäätöksiä saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 900 000 euroa.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään
50 159 000 eurolla.
30. Työllisyys ja yrittäjyys
30. Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen (siirtomääräraha 2 v)
Vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 168 928 000 euroa.
32. Valtionavustus kunnille Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 3 190 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti kunnille tai kuntayhtymille
Ohjaamojen monialaisuuden vahvistamiseen myönnettävän valtionavustuksen maksamiseen.
Määräraha on varattu Ohjaamojen monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3) osana elpymisja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.
33. Turveyrittäjien avustaminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 30 585 000 euroa.
Momentin määrärahaa saa käyttää turveliiketoimintaa harjoittaville yrittäjille maksettaviin avustuksiin tai muuhun sopeutusrahaan.
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa uusia sitoumuksia tehdä enintään
10 000 000 eurolla.
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45. Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisen avustuksen maksamiseen.
Avustus myönnetään Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU
1407/2013) mukaisena.
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 12 735 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää työllisyyden edistämisestä
kuntakokeilussa annetun lain (1269/2020) perusteella tehtyjen palkkatuki-, starttiraha- ja korvauspäätösten maksamiseen siten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa
on säädetty kyseisten palvelujen rahoituksesta.
52. Palkkaturva (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 460 000 euroa.
40. Yritysten erityisrahoitus
43. Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 000 euroa.
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 650 000 000 euroa.
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 300 000 000 euroa.
Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 120 000 000 euroa.
50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen
03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 292 000 euroa.
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 520 000 euroa.
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 700 000 euroa.
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000 euroa.
02. Valvonta
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 202 000 euroa.
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 59 000 euroa.
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 22 000 euroa.
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 992 000 euroa.
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03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 956 000 euroa.
20. Työttömyysturva
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 55 000 000 euroa.
50. Veteraanien tukeminen
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää neuvontapalvelutoimintaan suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen sekä sotainvalidien neuvontapalvelutoiminnan kulujen maksamiseen.
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi
(kiinteä määräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen maksamiseksi saamelaiskäräjien kautta saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitetuille saamelaisten kotiseutualueen kunnille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi.
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 39 000 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää kunnille myönnettäviin avustuksiin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin koronavirustilanteen vaikutusten vähentämiseksi.
61. EU:n rahoitus kestävän kasvun ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 45 000 000 euroa.
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Määrärahaa saa käyttää:
1) enintään 20 000 000 euroa pilarin 4 investoinnin 1 menojen maksamiseen
2) enintään 5 000 000 euroa pilarin 4 investoinnin 2 menojen maksamiseen
3) enintään 20 000 000 euroa pilarin 4 investoinnin 4 menojen maksamiseen
4) enintään 5 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen ohjelman hallinnointia ja koordinointia varten.
Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu
neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 223 500 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen kansallisen rokotusohjelman rokotusten epidemiologisten ja immunologisten vaikutusten, kattavuuden ja turvallisuuden selvittämiseksi sekä
niiden seurantajärjestelmien kehittämiseksi.
Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 39 000 euroa.
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 202 000 euroa.
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.
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10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 750 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 750 000 euroa ympäristölupien käsittelyyn kohdennettaviin väliaikaisiin lisävoimavaroihin (RRF pilari1) ja 1 000 000 euroa ravinteiden kierrätykseen (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää maaperän- ja vesiensuojelun päivystysajan korvausten maksamiseen.
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää myös:
1) digitaalisen rakennetun ympäristön hankkeesta aiheutuviin valtion menoihin ja kansainvälisen
yhteistyön kuluihin ja maksuihin
2) avustusten maksamiseen valtionavustuslain nojalla
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
06. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta aiheutuviin valtion menoihin ja kansainvälisen yhteistyön kuluihin ja maksuihin
2) avustusten maksamiseen valtionavustuslain nojalla
3) hankkeeseen liittyvien enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta
aiheutuvien menojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
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Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu
neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
37. Avustukset tuulivoimakaavoitukseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 250 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin. Avustusten ensisijaisena kohteena ovat merituulivoimaan liittyvät hankkeet. Määrärahaa voidaan käyttää lisäksi enintään yhtä henkilötyövuotta
vastaavan henkilöstön palkkaamiseen ympäristöministeriöön.
Ympäristöministeriö myöntää avustukset valtionavustuslain (688/2001) nojalla ELY-keskuksia
kuultuaan. Avustusta voidaan myöntää maakunnan liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvitysten laatimisesta aiheutuvista kuluista.
Mikäli kaavoituksessa ja luvituksessa käsitellään tuulivoimarakentamisen ohella muita ohjaustarpeita, voidaan avustusta myöntää vain siihen osaan kuluja, jotka aiheutuvat tuulivoimarakentamisesta.
Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu
neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 500 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 7 500 000 euroa
sähköautojen latausinfrastruktuurin tukemiseen (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Myöntämispäätöksiä saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
56. Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 25 000 000 euroa öljystä
luopumisen avustuksiin (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Myöntämispäätöksiä saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.
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Pääluokka 36
VALTIONVELAN KOROT
09. Muut menot valtionvelasta
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 435 000 euroa.
Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2021 kolmatta lisätalousarviota sovelletaan
1 päivästä heinäkuuta 2021 alkaen.
Helsingissä 23.6.2021
Eduskunnan puolesta

puhemies

pääsihteeri
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