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YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2010 neljännek-
si lisätalousarvioksi.

Talouden näkymätMaailmankauppa on jo lähes saavuttanut taantumaa edeltäneen
tason, joten kapasiteettirajoitteet alkavat vaatia uusinvestointeja
vilkkaimmilla kaupan alueilla Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikas-
sa. Kasvun painopiste onkin kehittyvissä maissa joissa yksityinen
kysyntä on vahvaa, mutta toisaalta voimakkaat politiikkatoimet
vahvistavat julkista kysyntää kehittyneissä maissa ja maailmantalo-
us kasvaa tänä vuonna noin 4 %. 

Suomen talous on palannut kasvu-uralle ulkomaisen kysynnän
vetämänä. Kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan vuonna 2010
runsaan kaksi prosenttia. Talouden toimeliaisuuden piristyminen on
kohentanut työmarkkinoita ja palkkasumman kasvu lisää kotitalo-
uksien kulutusta yhdessä matalan korkotason mahdollistamien
edullisten kulutusmahdollisuuksien kanssa. Suomen talouden lie-
västä elpymisestä huolimatta resurssit ovat edelleen vajaakäytössä:
työttömyysaste on korkealla tasolla ja kapasiteetin käyttöasteet ovat
tavallista alempana.

Vaikka talous kääntyy kuluvana vuonna maltilliseen nousuun,
julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen, sillä suhdannetilan
muutokset näkyvät julkisessa taloudessa viiveellä. Alijäämän arvi-
oidaan olevan hiukan suurempi kuin EU:n vakaus- ja kasvusopi-
muksen määrittelemä kolme prosenttia suhteessa BKT:hen. Finans-
sipolitiikka on kuluvana vuonna talouskasvua tukevaa.

TuloarviotVarsinaisten tulojen arviota ehdotetaan alennettavaksi nettomää-
räisesti 25 milj. eurolla. Verotuloarvioita ehdotetaan alennettavaksi
nettomääräisesti 375 milj. eurolla. Vaikka palkka- ja pääomatulojen
arvioidaan kääntyvän kasvuun kuluvana vuonna, arviota valtiolle
kertyvistä ansio- ja pääomatuloveroista ehdotetaan alennettavaksi
500 milj. eurolla. Muutos aiheutuu pääosin vuoden 2009 verotuksen
valmistumisesta saaduista ennakkotiedoista, jotka osoittavat, että
talouskriisi alensi valtion ansio- ja pääomatuloverojen tuottoa vero-
vuonna 2009 enemmän kuin aikaisemmin on arvioitu. Valtion arvi-
oidaan tämän seurauksena menettävän verovuosien 2009 ja 2010
jako-osuuksien oikaisuissa yhteensä noin 450 milj. euroa ja muiden
veronsaajien saavan vastaavan määrän lisää verotuloja.

Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 172 milj. euroa budjetoitua vä-
hemmän. Tuloarvion alentaminen on pääosin seurausta vuoden
2009 verotuksen valmistumisesta saaduista tiedoista.

Korkotulojen lähdeveron tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi
115 milj. eurolla kertymätietojen perusteella. 

Kotitalouksien luottamuksen vahvistuminen ja työmarkkinoiden
elpyminen tukevat yksityisen kulutuksen kasvua, mikä näkyy välil-
listen verojen toteutuneissa kertymissä. Arvonlisäveron tuloarviota
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ehdotetaankin korotettavaksi 127 milj. eurolla kertymätietojen pe-
rusteella. Autoveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi 108
milj. eurolla uusien henkilöautojen myynnin ja käytettyjen autojen
tuonnin kasvaessa aikaisemmin oletettua enemmän. Varainsiirtove-
ron tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi 120 milj. eurolla kertymä-
tietojen perusteella. 

Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomää-
räisesti 362 milj. eurolla. Korotuksesta 292 milj. euroa selittyy siir-
rettyjen määrärahojen peruutuksilla.

Arviota valtion saamista korkotuloista ehdotetaan alennettavaksi
nettomääräisesti 13 milj. eurolla.

Tasapaino ja valtionvelka Varsinaisten tulojen 25 milj. euron vähennykset ja määrärahojen
737 milj. euron vähennykset huomioon ottaen vuoden 2010 neljäs
lisätalousarvioesitys vähentää nettolainanoton tarvetta 711 milj. eu-
rolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2010 ehdotetaan 11,3 mrd.
euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2010 lopussa arvioidaan n. 75
mrd. euroa, mikä on 42½ % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Vaalikauden kehys Vuoden 2010 kehystasoa korotetaan hinta- ja rakennemuutoksia
sekä teknistä korjausta vastaavasti yhteensä 321,6 milj. eurolla jäl-
jempänä olevan taulukon mukaisesti. Tarkistusten jälkeen vuoden
2010 menokehys on 37 232 milj. euroa.

Lisätalousarvioesityksessä kehykseen luettavia menoja ehdote-
taan lisättäväksi nettomääräisesti 150 milj. eurolla. Suurin osa lisä-
yksistä johtuu peruutettavien määrärahojen uudelleenbudjetoin-
neista, jotka on otettu huomioon kehystasossa rakennemuutoksina.
Toisaalta muun muassa EU:n jäsenmaksu on tarkentunut alaspäin.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

2009
Tilinpäätös

2010
Hyväksytty
talousarvio

(TA+LTA:t)

2010
Hallituksen

esitys
2010

Yhteensä

Määrärahat yhteensä 
(pl. valtionvelan vähentäminen) 46 897 52 482 -737 51 745
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 872 1 976 -56 1 920

Tuloarviot yhteensä 
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 37 534 40 499 -25 40 473
— Verotulot 31 534 32 726 -375 32 351
— Muut tulot 6 000 6 418 349 6 767
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö - 1 355 - 1 355
Nettolainanotto ja velanhallinta 
(mom. 15.03.01) 10 264 11 983 -711 11 272
— Nettolainanotto 10 426 12 033 -711 11 172
— Siirto valtionvarastosta valtion 
ydinjätehuoltorahastoon -180 - - -
— Velanhallinta 18 -50 - 100
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Vuoden 2010 kehysmenojen tasoksi yhteensä ehdotetaan siten
36 970 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi varaukseksi jää 262 milj.
euroa.

Toimenpiteet 
työllisyyden 
parantamiseksi

Työllisyyden parantamiseksi ehdotetaan yhteensä 25,7 milj. eu-
ron lisäystä sisäasianministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön,
maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonaloilla.

Sotilaallinen kriisin-
hallinta

Ulkoasiainministeriön pääluokassa sotilaallisen kriisinhallinnan
määrärahoja vähennetään 2 milj. eurolla. Vähennys johtuu Suomen
vetäytymisestä YK:n MINURCAT II-operaatiosta Tshadista. Krii-
sinhallintamenoissa on huomioitu Suomen osallistuminen Atalanta-
operaatioon vuonna 2011 ja siitä kuluvan vuoden lopussa aiheutu-
vat rotaatiokoulutuksen menot.

TuomioistuimetTuomioistuinten toimintamenoja ehdotetaan lisättäväksi 1,1 milj.
eurolla. Lisäys aiheutuu toiminnan turvaamisesta, Helsingin hovioi-
keuden uusien tilojen kalustus- ja turvateknisistä menoista ja tuo-
mioistuinten kasvaneista it-lisenssimaksuista.

PoliisitoimiTyöttömien poliisien työllistämiseen ehdotetaan 3 milj. euron
määrärahaa.

Poliisin toimintamenoihin ehdotetaan 1 milj. euron määrärahali-
säystä AFIS-PRÜM -sormenjälkijärjestelmän käyttöönoton vaati-
miin muutostöihin. 

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa
Momentti Asia 2010

24.30.66 Kehitysyhteistyömomentille lisätään 5,792 milj. euroa yhteistoimintahankkeen 
menoja, jota vastaavat tulot ovat momentilla 12.24.99. 5,8

27.01.23 Hallinnon verkkoturvallisuutta edistävän hankkeen vuoden 2009 määrärahan 
osittainen peruuttaminen ja 165,01 milj. euron uudelleenbudjetointi vuodelle 2010. 165,0

27.10.18 Tekninen korjaus LTA III 2010 kehyskorjaukseen: puolustusmateriaalihankintojen  
maksatusvaikutukset myöhentyvät 34,076 milj. euron osalta seuraavalle vaali-
kaudelle. 34,1

28.99.96 Puolustustarvikkeiden taannehtivien tuontitullien maksamisen vuoden 2009 
määrärahasta peruutetaan 112 milj. euroa ja se uudelleenbudjetoidaan vuodelle 
2010. 112,0

30.01.40 Bioenergiatuotannon avustuksien maksatusten viivästymisen vuoksi vuoden 2008 
määrärahasta peruutetaan 3,069 milj. euroa ja se uudelleenbudjetoidaan vuodelle 
2010. 3,1

30.20.46 Markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen kansallisen rahoitusosuuden vuoden 
2009 määrärahasta peruutetaan 0,943 milj. euroa ja se uudelleenbudjetoidaan 
vuodelle 2010. 0,9

28.40.01, 
32.01.02, 
33.02.05 
33.70.01

Aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston palkkausjärjestelmät, 0,695 milj. euroa.

0,7
Yhteensä 321,6
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Poliisin maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuviin me-
noihin ehdotetaan 1,5 milj. euron lisäystä. Menojen lisäys aiheutuu
kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden maasta
poistamisen tehostumisesta. 

Suomen Erillisverkot Oy Suomen Erillisverkot Oy:n tai sen tytäryhtiön oman pääoman
maksuun ehdotetaan 90 milj. euron lisäystä.

Pakolaisista kunnille 
maksettavat korvaukset

Sisäasiainministeriölle ehdotetaan 7 milj. euron lisämäärärahaa
kunnille maksettaviin laskennallisiin ja muihin korvauksiin. Määrä-
rahan lisätarve johtuu kuntiin muuttaneiden oleskeluluvan saanei-
den turvapaikanhakijoiden arvioitua suuremmasta määrästä, paluu-
muuttajien lisääntyneestä omaehtoisesta muutosta sekä vuoden
2009 kustannusten siirtymisestä osittain vuodelle 2010.

Rajavartiolaitos Rajavartiolaitokselle osoitetaan 3 milj. euroa toisen Dornier-len-
tokoneen teknisen valvontajärjestelmän uudistamiseen. Hankinta
rahoitetaan lopullisesti Öljysuojarahastosta.

Korkeasti koulutettujen 
työllistäminen

Avustuksia korkeakouluille ja ammattikorkeakouluille ehdote-
taan lisättäväksi 2 milj. eurolla korkeasti koulutettujen työllistämi-
seen.

Suomen Akatemia Suomen Akatemian tutkimushankkeiden myöntämisvaltuutta eh-
dotetaan  korotettavaksi 2,9 milj. eurolla. Lisävaltuus suunnataan
kansallisen tiekartan mukaisten tutkimusinfrastruktuurien rahoitta-
miseen. Hankkeella vahvistetaan tutkimuksen laatua ja kansainvä-
listymistä,  tutkijankoulutusta ja liikkuvuutta sekä teknologian ke-
hittämistä ja teollisuusyhteistyötä.

Aalto-yliopisto Valtio varautuu toteuttamaan yhteensä 500 milj. euron osuutensa
Aalto-korkeakoulusäätiön pääomittamisesta, minkä edellytyksenä
on, että muiden rahoittajatahojen osuus on yhteensä vähintään 200
milj. euroa. Tästä johtuen vuodelta 2009 käyttämättä jäänyt valtion
rahoitus 154,1 milj. euroa ehdotetaan budjetoitavaksi uudelleen
vuodelle 2010. Lisäksi määräaikaa muiden rahoittajatahojen sijoi-
tuksille jatketaan 30.6.2011 saakka.

Kiinteisövarallisuuden 
hoito

Olavinlinnan muurien ja keittiön kunnostamiseen sekä Helsingin
Tamminiemessä sijaitsevan Urho Kekkosen museon peruskorjauk-
seen ehdotetaan 3,1 milj. euron lisämäärärahaa. 

Petoeläinten aiheuttamat 
vahingot

Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ehdotetaan
1,5 milj. euron määrärahalisäystä. 

Puuntuotannon 
kestävyyden turvaaminen

Metsänhoito- ja perusparannustöihin ehdotetaan 8 milj. euron val-
tuutta ja määrärahaa, joissa on huomioitu myrskytuhoista kärsinei-
den yksityismetsien uudistamisen tukeminen. 

Liikenneverkko Perusväylänpidon määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi 11,2 milj.
eurolla EU:n TEN-avustusten tuloutusmäärää vastaavasti. Kokko-
la-Ylivieska 2. raiteen rakennustöiden edistämiseen ehdotetaan 2,7
milj. euron määrärahalisäystä. Haminan meriväylä -hankkeen sopi-
musvaltuus ehdotetaan kustannusten nousun johdosta muutettavak-
si 19,8 milj. euroksi ja määrärahaa lisättäväksi 1,5 milj. eurolla. Lii-
kenneväylien maahankintoihin ehdotetaan lisättäväksi 1,45 milj.
euroa. Liikennevirastolle ehdotetaan valtuutta tehdä enintään 125
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milj. euron määräinen sopimus viideksi vuodeksi viiden jäänmurta-
jan jäänmurtopalveluista.  

Äkillinen rakennemuutos 
ja työllisyyden 
edistäminen

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden myöntämisval-
tuutta sekä yritysten kansainvälistymisavustuksia ehdotetaan lisät-
täväksi yhteensä 5 milj. eurolla. Lisämäärärahalla käynnistetään toi-
mialakohtainen äkillisen rakennemuutoksen hoitomalli, joka ei ra-
joitu yksittäiselle alueelle. Toimenpiteitä kohdistetaan
meriteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden rakenne-
muutoksista aiheutuvien ongelmien hoitamiseen ja korvaavien työ-
paikkojen luomiseen parantamalla yritysten kilpailukykyä. Kai-
nuun kehittämismäärärahaa ehdotetaan lisättäväksi 1,85 milj. eurol-
la. Lisämäärärahasta 1,7 milj. euroa käytetään Kajaanin
seutukunnan äkillisen rakennemuutoksen seurausten lieventämi-
seen. Kajaanin seutukunnan nimeämistä äkillisen rakennemuutok-
sen alueeksi jatketaan vuoden 2011 loppuun. Lisäksi hallitus tehos-
taa Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) varojen käyttöä erityisesti
voimakkaan rakennemuutoksen alueilla ja toimialoilla. Näille alu-
eille tullaan kuluvan syksyn ja ensi vuoden kuluessa kohdistamaan
6 milj. euroa erityisesti meriteollisuuden sekä kone- ja metallituote-
teollisuuden toimintalinja 1 (Työorganisaatioiden, työssä olevan
työvoiman ja yritysten kehittäminen ja yrittäjyyden lisääminen) ja
TL 2 (Työllistyminen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja
syrjäytymisen ehkäisy) hankkeisiin. Yritysten kansainvälistymisa-
vustusten lisäämisellä edistetään ympäristöliiketoiminnan, hyvin-
voinriklusterin, puutuoteteollisuuden, puurakentamisen ja matkai-
lun kansainvälistymistä.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomittamista lisätään 5 milj.
eurolla. Tarkoituksena on lisätä riskisijoituksia mm. innovaatioiden
kaupallistamishankkeisiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten toimintamenoja lisätään 1 milj. eurolla.

Maailman design-
pääkaupunki 2012

Valtio osallistuu valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti
maailman designpääkaupunki (World Design Capital) 2012 -hank-
keen rahoittamiseen 5 milj. eurolla, josta työ- ja elinkeinoministeri-
ön määrärahoista ehdotetaan rahoitettavaksi 3 milj. euroa. Tarkoi-
tuksena on, että opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusosuus, 2
milj. euroa, toteutetaan vuosina 2011—2012.

BisnesenkelitoimintaFinnvera Oyj:n tytäryhtiön, Veraventure Oy:n hallinnoiman bis-
nesenkelitoiminnan ja bisnesenkeliverkoston markkinapaikan ke-
hittämiseen ehdotetaan 0,2 milj. euroa. Tavoitteena on lisätä erityi-
sesti aloittavien ja innovatiivisten yritysten riskipääomamarkkinoi-
ta.

Suomen Vientiluotto OySuomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan varattuja
maksatusmäärärahoja ehdotetaan vähennettäväksi 1 mrd. eurolla
johtuen jälleenrahoitusluottojen vähäisestä käytöstä. 

Talous- ja velkaneuvontaTalous- ja velkaneuvontaan ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä. Li-
säyksellä mahdollistetaan vuonna 2009 aloittaneiden tilapäisten li-
säresurssien jatko vuoden ajan.
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Työmarkkinatuen tulo-
rajojen muutos

Työmarkkinatukeen ehdotetaan 0,3 milj. euron lisäystä, mikä ai-
heutuisi työmarkkinatuen tarveharkinnan tulorajojen tarkistamises-
ta 15.12.2010 lukien.

Selkämeren kansallis-
puisto

Selkämeren kansallispuiston perustamiseen ehdotetaan 0,5 milj.
euroa.

Eräiden menoarvioiden 
tarkentuminen

Saamelaiskäräjille vuonna 2008 osoitettua Saamelaiskulttuuri-
keskuksen uudisrakennuksen vuokraamiseen tarkoitettua 1,2 milj.
euron valtuutta korotetaan 1,37 milj. euroon rakennuskustannusten
nousun vuoksi. Tarkoitus on, että hankkeen kohonneisiin rakennus-
kustannuksiin saataisiin lisäksi EU:n rakennerahasto-ohjelmien ra-
hoitusta niiden alkuperäisen rahoitusosuuden verran.

Valtioneuvoston vuonna 2007 asettaman hallinnon verkkoturval-
lisuutta edistävän hankkeen määräaikaa pidennetään vuoden 2012
loppuun. Vuonna 2009 tähän tarkoitukseen myönnetyn määrärahan
käyttämättä jäänyt osuus, 165 milj. euroa,  ehdotetaan peruutetta-
vaksi ja uudelleenbudjetoitavaksi siten, että määräraha on käytettä-
vissä myös vuonna 2012.

Eläkkeisiin ehdotetaan 14,5 milj. euron määrärahalisäystä, koska
uusien alkavien valtion eläkelain mukaisten eläkkeiden lukumäärä
ja keskimääräinen eläke ovat olleet ennakoitua suurempia.

Maksuja Euroopan unionille ehdotetaan vähennettäväksi 145
milj. euroa maksuperusteiden tarkistusten ja vuoden 2009 ylijää-
män palautusten johdosta. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoi-
tusosuutta EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ehdotetaan vähennettä-
väksi yhteensä 50 milj. eurolla aiemmin arvioitua pienempien mak-
satusten vuoksi.

EY:n tuomioistuin on antanut päätöksen vuonna 2009 koskien
puolustustarvikkeiden taannehtivien tuontitullien maksamista
2000-luvun alkupuolelta lähtien. Vuonna 2008 tähän tarkoitukseen
myönnetyn määrärahan käyttämättä jäänyt osuus, 112 milj. euroa,
ehdotetaan peruutettavaksi ja uudelleenbudjetoitavaksi. Menettelyl-
lä varmistetaan määrärahan käytettävyys, mikäli Euroopan komis-
sion valmistelussa oleva Suomen maksuvelvollisuuden määräyty-
minen viivästyy vuoden vaihteen yli.

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatu-
en määrärahaa korotetaan 4,4 milj. eurolla saajamäärän kasvusta,
opiskelijoiden matkustustavoissa tapahtuneista muutoksista sekä
matkalippujen hinnan noususta johtuen.

Korkotukeen julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille ehdotetaan
12,4 milj. euron lisäystä matalista markkinakoroista johtuvien suo-
jausmenojen kasvusta johtuen. Markkinakorkojen matalan tason
vuoksi myös korkotuen tuloarviota korjataan 19,9 milj. euroa ylös-
päin. 

Ennakoitua suurempiin palkkaturvamenoihin ehdotetaan 14,5
milj. euron lisäystä.
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Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin eh-
dotetaan 0,7 milj. euron lisäystä tilapäisten käsiteltävien asioiden
ruuhkien purkamiseen.

Lapsilisämäärärahaa ehdotetaan korotettavaksi 2 milj. eurolla
syntyneiden lasten ennakoitua suuremman lukumäärän johdosta.

Työttömyysturvaan varattuja määrärahoja ehdotetaan alennetta-
vaksi yhteensä 130 milj. eurolla työttömyysastearvion alenemisen
johdosta: valtionosuutta työttömyyskassoille ehdotetaan alenetta-
vaksi 60 milj. eurolla, työttömyysturvalain mukaista perusturvaa 17
milj. eurolla ja työmarkkinatuen määrärahaa 53 milj. eurolla.

Valtion osuutta sairausvakuutuslaista johtuvista menoista ehdote-
taan vähennettäväksi 39 milj. eurolla tarkentuneiden etuusmeno- ja
tuloarvioiden johdosta. Valtion osuutta yrittäjien eläkelaista johtu-
vista menoista ehdotetaan vähennettäväksi 14 milj. eurolla vakuu-
tusmaksutuottoarvion, avoimien maksujen määrän sekä etuusmeno-
arvioiden tarkentumisen johdosta. Määrärahan tarvearviota perus-
toimeentulotuen valtionosuuden osalta ehdotetaan korotettavaksi
31 milj. eurolla toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän
kasvun johdosta. 

Eduskunnan vuodelle 2010 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset 
pääluokittain, euroa

Pääluokka

Hyväksytty
talousarvio

(TA+LTA:t)

Hallituksen

 esitys
Yhteensä

21. Eduskunta 122 249 000 - 122 249 000
22. Tasavallan presidentti 15 423 000 200 000 15 623 000
23. Valtioneuvoston kanslia 78 524 000 - 78 524 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 190 663 000 -4 208 000 1 186 455 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 805 200 000 6 715 000 811 915 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 313 333 000 105 540 000 1 418 873 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 603 169 000 162 690 000 2 765 859 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 16 826 013 000 -5 495 000 16 820 518 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 295 322 000 165 060 000 6 460 382 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön 

hallinnonala 2 838 106 000 14 643 000 2 852 749 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön 

hallinnonala 2 253 743 000 16 850 000 2 270 593 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön 

hallinnonala 4 292 189 000 -1 001 278 000 3 290 911 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 549 574 000 -146 570 000 11 403 004 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 322 440 000 5 100 000 327 540 000
36. Valtionvelan korot 1 976 000 000 -56 000 000 1 920 000 000
Yhteensä 52 481 948 000 -736 753 000 51 745 195 000



YLEISPERUSTELUT
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Eduskunnan vuodelle 2010 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset 
osastoittain, euroa

Osasto

Hyväksytty
talousarvio

(TA+LTA:t)

Hallituksen

 esitys
Yhteensä

11. Verot ja veronluonteiset tulot 32 725 649 000 -374 756 000 32 350 893 000
12. Sekalaiset tulot 4 729 311 000 361 862 000 5 091 173 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja 

voiton tuloutukset 1 426 700 000 -12 500 000 1 414 200 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 1 616 900 000 - 1 616 900 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 40 498 560 000 -25 394 000 40 473 166 000

15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 11 983 388 000 -711 359 000 11 272 029 000
Yhteensä 52 481 948 000 -736 753 000 51 745 195 000



Vuoden 2010 IV lisätalousarvio

TULOARVIOT

Osasto 11 €

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i -374 756 000

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i -812 000 000

01. Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä i ......................................... -500 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä i ................................................................ -172 000 000
03. Korkotulojen lähdevero, vähennystä i .............................................. -115 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, vähennystä i ................................................... -25 000 000

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut i 127 000 000

01. Arvonlisävero, lisäystä i ................................................................... 127 000 000

08. Valmisteverot i 82 000 000

01. Tupakkavero, lisäystä i ..................................................................... 15 000 000
04. Alkoholijuomavero, lisäystä i........................................................... 22 000 000
07. Energiaverot, lisäystä i ..................................................................... 45 000 000

10. Muut verot i 228 000 000

03. Autovero, lisäystä i ........................................................................... 108 000 000
05. Varainsiirtovero, lisäystä i................................................................ 120 000 000



Osasto 1214

19. Muut veronluonteiset tulot i 244 000

04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä i.................................................... 244 000

Osasto 12

12. SEKALAISET TULOT i 361 862 000

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala i 5 792 000

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä i ....................... 5 792 000

26. Sisäasiainministeriön hallinnonala i -3 608 000

98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallin-
taan, vähennystä i ............................................................................. -3 608 000

27. Puolustusministeriön hallinnonala i 7 600 000

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i ................ 7 600 000

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala i 2 325 000

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, vähen-
nystä i................................................................................................ -5 000 000

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i ........... 7 325 000

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i 11 200 000

10. Liikenneviraston tulot, lisäystä i....................................................... 11 200 000

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala i 34 400 000

31. Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä i .................................... 14 500 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i .... 19 900 000

39. Muut sekalaiset tulot i 304 153 000

01. Sakkorahat, lisäystä i ........................................................................ 12 000 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä i ..... 292 153 000



15

Osasto 13

13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOI-
TON TULOUTUKSET i -12 500 000

01. Korkotulot i -12 500 000

05. Korot muista lainoista, lisäystä i ...................................................... 5 500 000
07. Korot talletuksista, vähennystä i....................................................... -18 000 000

Osasto 15

15. LAINAT i -711 359 000

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta i -711 359 000

01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä i.................................. -711 359 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

-736 753 000
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 22 €

22. TASAVALLAN PRESIDENTTI i 200 000

02. Tasavallan presidentin kanslia i 200 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä i............................. 200 000

Pääluokka 24

24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i -4 208 000

10. Kriisinhallinta i -2 000 000

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomäärära-
ha), vähennystä i ............................................................................... -2 000 000

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomäärära-
ha) i ................................................................................................... —

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö i 5 792 000

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ......... 5 792 000

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i -8 000 000

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v), vähen-
nystä i................................................................................................ -8 000 000

Pääluokka 25

25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 6 715 000

01. Ministeriö ja hallinto i 5 485 000

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i.. 300 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .. 150 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomäärä-

raha), lisäystä i.................................................................................. 3 000 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä i........................................ 35 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä i ..... 2 000 000
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10. Tuomioistuimet ja oikeusapu i 1 310 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä i.................................................................................................. 1 060 000

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot 
(siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ........................................................ 250 000

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta i -80 000

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v), vähennystä i................................................................... -80 000

40. Rangaistusten täytäntöönpano i —

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i .... —

Pääluokka 26

26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 105 540 000

01. Hallinto i —

22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siir-
tomääräraha 3 v) i ............................................................................. —

10. Poliisitoimi i 5 500 000

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i.......... 4 000 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arvio-

määräraha), lisäystä i ........................................................................ 1 500 000

20. Rajavartiolaitos i 3 000 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ...... 3 000 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset i 90 000 000

30. Suomen Erillisverkot Oy:n tai sen tytäryhtiön pääomittamiseen (siir-
tomääräraha 2 v) i ............................................................................. 90 000 000

40. Maahanmuutto i 7 040 000

30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha), lisäystä i................. 7 040 000
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Pääluokka 27

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 162 690 000

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto i 165 010 000

23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomäärära-
ha 3 v) i ............................................................................................. 165 010 000

10. Sotilaallinen maanpuolustus i -2 320 000

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennys-
tä i ..................................................................................................... -80 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i .. -2 240 000

Pääluokka 28

28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i -5 495 000

01. Hallinto i 665 000

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä i.................................................................................................. 1 500 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirto-
määräraha 2 v), vähennystä i ............................................................ -835 000

10. Verotus ja tullitoimi i 13 900 000

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä i .. -1 500 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä i ....................... 15 400 000

20. Palvelut valtioyhteisölle i 12 000

06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 12 000

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto i 180 000

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ... 180 000

40. Valtion alue- ja paikallishallinto i 868 000

01. Valtion aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-
säystä i .............................................................................................. 643 000

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .......... 225 000

50. Eläkkeet ja korvaukset i 15 600 000

15. Eläkkeet (arviomääräraha), lisäystä i ............................................... 14 500 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha), lisäystä i ............................ 1 100 000



Pääluokka 29 19

70. Valtionhallinnon kehittäminen i -730 000

01. Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i 1 670 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i ....... -2 400 000

80. Ahvenanmaan maakunnan tukeminen i -4 414 000

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä i......... -1 214 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle 

(arviomääräraha), vähennystä i ........................................................ -3 200 000

90. Kuntien tukeminen i 4 165 000

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomäärä-
raha), lisäystä i.................................................................................. 4 165 000

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen i -2 741 000

41. Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä i.............................. -2 741 000

92. EU ja kansainväliset järjestöt i -145 000 000

69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä i............ -145 000 000

99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot i 112 000 000

96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ................ 112 000 000

Pääluokka 29

29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA i 165 060 000

10. Yleissivistävä koulutus i 56 000

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 56 000

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus i 157 233 000

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 
3 v), lisäystä i.................................................................................... 2 500 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisä-
ystä i.................................................................................................. 628 000

87. Valtion rahoitus Aalto-yliopiston pääomaan (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 154 105 000

70. Opintotuki i 4 400 000

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kou-
lumatkatuki (arviomääräraha), lisäystä i .......................................... 4 400 000



Pääluokka 3020

80. Taide ja kulttuuri i 3 371 000

01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot 
(siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ........................................................ 91 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-
säystä i .............................................................................................. 180 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ..................... —
40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) i............ —
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnos-

sapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i .............................................. 3 100 000

Pääluokka 30

30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA i 14 643 000

01. Hallinto i 3 069 000

40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i .... 3 069 000

20. Maatalous i 2 074 000

43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja 
ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) i........................ —

44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) i ................................. —
46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), li-

säystä i .............................................................................................. 2 074 000

40. Kala-, riista- ja porotalous i 1 500 000

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 1 500 000

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistämi-
nen (siirtomääräraha 3 v) i................................................................ —

60. Metsätalous i 8 000 000

41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) i .......................... —
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), 

lisäystä i ............................................................................................ 8 000 000
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Pääluokka 31

31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA i 16 850 000

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot i —

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v) i.................................................................................................. —

10. Liikenneverkko i 16 850 000

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i.............................. 11 200 000
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) i . —
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisä-

ystä i.................................................................................................. 1 450 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ....................... 1 500 000
79. Jälkirahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), li-

säystä i .............................................................................................. 2 700 000

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut i —

43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen 
(arviomääräraha) i ............................................................................ —

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen i —

50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen 
(siirtomääräraha 3 v) i ...................................................................... —

60. Liiketoiminta i —

40. Avustus Finavia Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) i ............................... —

Pääluokka 32

32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA i -1 001 278 000

01. Hallinto i 13 772 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v), lisäystä i .................................................................. 1 272 000

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (ar-
viomääräraha), lisäystä i ................................................................... 12 500 000

20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen i —

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arvio-
määräraha), vähennystä i .................................................................. -3 000 000



Pääluokka 3322

41. Valtionavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan 
edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i .................................. 3 000 000

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomäärä-
raha) i................................................................................................ —

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka i -967 900 000

41. Finnvera Oyj:n toimintatuki (siirtomääräraha 2 v) i......................... 200 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arvio-

määräraha) i ...................................................................................... —
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomäärära-

ha), lisäystä i ..................................................................................... 12 400 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä i .......................................... 14 500 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arvio-

määräraha), vähennystä i .................................................................. -1 000 000 000
88. Pääomalaina Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 

3 v) i.................................................................................................. 5 000 000

40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä i 1 000 000

31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 1 000 000

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka i -48 150 000

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ................. 1 850 000
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennera-

hasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vä-
hennystä i.......................................................................................... -50 000 000

Pääluokka 33

33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA i -146 570 000

01. Hallinto i 800 000

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i —
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v), lisäystä i .................................................................. 700 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ............................................................................................ 100 000

02. Valvonta i 68 000

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot 
(siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ........................................................ 68 000



Pääluokka 35 23

03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta i 1 070 000

04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomäärära-
ha 2 v), lisäystä i ............................................................................... 1 070 000

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut i 2 000 000

51. Lapsilisät (arviomääräraha), lisäystä i .............................................. 2 000 000

20. Työttömyysturva i -129 700 000

50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä i . -60 000 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), vä-

hennystä i.......................................................................................... -17 000 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä i............................ -52 700 000

30. Sairausvakuutus i -39 000 000

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomää-
räraha), vähennystä i......................................................................... -39 000 000

40. Eläkkeet i -13 550 000

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomäärä-
raha), vähennystä i............................................................................ -14 000 000

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläk-
keestä (arviomääräraha), lisäystä i ................................................... 450 000

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto i 31 600 000

31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja 
eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ............... 600 000

32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain 
mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) i....................... —

35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arvio-
määräraha), lisäystä i ........................................................................ 31 000 000

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen i 142 000

01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v), lisäystä i............................................................................ 142 000

Pääluokka 35

35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i 5 100 000

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot i 4 600 000

21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirto-
määräraha 3 v), lisäystä i .................................................................. 2 400 000
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29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arvio-
määräraha), lisäystä i ........................................................................ 2 200 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu i 500 000

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisä-
ystä i.................................................................................................. 500 000

Pääluokka 36

36. VALTIONVELAN KOROT i -56 000 000

01. Valtionvelan korko i -56 000 000

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä i ........................ -56 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

-736 753 000
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T U L O A R V I O T

Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Ansio- ja pääomatuloverot
Momentilta vähennetään 500 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Ansio- ja pääomatulove-

rojen veropohja on kääntynyt kasvuun: Palk-
katulojen kasvuksi v. 2010 arvioidaan 2,5 % ja
pääomatulojen 16,5 %. Tuloarviota joudutaan
kuitenkin alentamaan perustuen lähinnä vero-
vuoden 2009 verotuksen valmistumisesta saa-
tuihin tietoihin. Niiden perusteella valtion
osuus verovuoden 2009 veroista on selvästi
pienempi ja muiden veronsaajien vastaavasti
suurempi kuin aiemmin on oletettu. Valtion
jako-osuuden aleneminen johtuu sekä pääoma-
tuloveron että progressiivisen tuloveron tuoton
jäämisestä ennustettua pienemmäksi.

Veronsaajille on tilitetty verovuodelta 2009
noin 25,5 mrd. euroa ansio- ja pääomatulove-
roja (valtion tulovero, kunnallisvero, sairaus-
vakuutusmaksut ja kirkollisvero). Tilitys ta-
pahtuu verotuksen valmistumiseen asti arvioi-

tujen jako-osuuksien mukaisesti. Verotuksen
valmistumisen jälkeen marraskuussa 2010 teh-
tävässä ns. maksuunpanotilityksessä tilitetyt
määrät oikaistaan valmistuneen verotuksen
mukaisten maksuunpanosuhteiden mukaisiksi.
Valtion arvioidaan menettävän noin 330 milj.
euroa maksuunpanotilityksessä ja muiden ve-
ronsaajien saavan yhteensä vastaavan määrän
lisää verotuloja.

Vuoden 2009 verotuksen valmistumisen jäl-
keen verovuoden 2010 jako-osuudet tarkiste-
taan, minkä perusteella tehtävän oikaisun arvi-
oidaan pienentävän valtion verokertymää noin
120 milj. eurolla ja kasvattavan muiden veron-
saajien kertymää yhteensä vastaavalla määräl-
lä. Tuloarvion muutoksesta lisäksi noin 50
milj. euroa selittyy vuoden 2010 kertymätie-
doilla sekä verovuoden 2009 ennakonpalau-
tusten ja jäännösverojen määrää koskevilla en-
nakkotiedoilla.



11.0426

2010 IV lisätalousarvio -500 000 000
2010 talousarvio 7 089 000 000
2009 tilinpäätös 7 188 100 700
2008 tilinpäätös 9 087 596 253

02. Yhteisövero
Momentilta vähennetään 172 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tuloarvion alentaminen

perustuu verovuoden 2009 verotuksen valmis-
tumisesta saatuihin ennakkotietoihin, toimin-
taylijäämän kasvuennusteen alenemiseen sekä
toteutumatietoon vuoden 2010 yhteisöveroker-
tymistä.

Verotuksen valmistumisesta saadun ennak-
kotiedon perusteella verovuoden 2009 yhteisö-
veron lopullinen vero jää noin 100 milj. euroa
aiemmin arvioitua pienemmäksi. Lisäksi toi-
mintaylijäämän kasvuennuste vuodelle 2010
on alentunut 17 prosentista 15 prosenttiin. Näi-
den tekijöiden johdosta verovuoden 2010 yh-
teisöveron lopullisen veron ennustetta on alen-
nettu 150 milj. eurolla.

Verotuksen valmistumisesta saatujen ennak-
kotietojen perusteella yhteisöveroa verovuo-
delta 2009 arvioidaan kertyvän aiemmin arvi-
oitua vähemmän vuonna 2010. Tähän vaikut-
taa muun muassa ennakoitua suuremmat
palautukset. Yhteensä yhteisöveroa arvioidaan
kertyvän 261 milj. euroa aiemmin arvioitua vä-

hemmän, josta valtion osuus on 172 milj. eu-
roa.

2010 IV lisätalousarvio -172 000 000
2010 III lisätalousarvio 712 000 000
2010 talousarvio 2 706 000 000
2009 tilinpäätös 2 207 020 618
2008 tilinpäätös 4 910 391 495

03. Korkotulojen lähdevero
Momentilta vähennetään 115 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Kertymätietojen perus-

teella korkotulojen lähdeveron kertymän arvi-
oidaan jäävän 210 000 000 euroon. 

2010 IV lisätalousarvio -115 000 000
2010 talousarvio 325 000 000
2009 tilinpäätös 493 232 529
2008 tilinpäätös 431 932 172

04. Perintö- ja lahjavero
Momentilta vähennetään 25 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Kertymätietojen perus-

teella perintö- ja lahjaveron kertymän arvioi-
daan jäävän 375 000 000 euroon.

2010 IV lisätalousarvio -25 000 000
2010 talousarvio 400 000 000
2009 tilinpäätös 439 539 011
2008 tilinpäätös 651 415 665

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut

01. Arvonlisävero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

127 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Kertymätietojen perus-

teella arvonlisäveron kertymän arvioidaan
nousevan 13 513 000 000 euroon. Kotitalouk-
sien luottamuksen myönteinen kehitys ja työ-
markkinoiden elpyminen ovat tukeneet yksi-
tyisen kulutuksen kasvua. Lisäksi toteutuma-
tietojen perusteella verotilin käyttöönoton

vaikutus arvonlisäverokertymään arvioidaan
noin 100 milj. euroa aiemmin arvioitua pie-
nemmäksi.

2010 IV lisätalousarvio 127 000 000
2010 I lisätalousarvio 773 000 000
2010 talousarvio 12 613 000 000
2009 tilinpäätös 13 315 890 692
2008 tilinpäätös 14 048 901 687
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08. Valmisteverot

01. Tupakkavero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

15 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Kertymätietojen perus-

teella tupakkaveron kertymän arvioidaan nou-
sevan 697 000 000 euroon.

2010 IV lisätalousarvio 15 000 000
2010 talousarvio 682 000 000
2009 tilinpäätös 688 946 735
2008 tilinpäätös 629 519 341

04. Alkoholijuomavero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

22 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Kertymätietojen perus-

teella alkoholijuomaveron kertymän arvioi-
daan nousevan 1 295 000 000 euroon.

2010 IV lisätalousarvio 22 000 000
2010 talousarvio 1 273 000 000
2009 tilinpäätös 1 206 523 429
2008 tilinpäätös 1 091 509 167

07. Energiaverot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

45 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Kertymätietojen perus-

teella energiaverojen kertymän arvioidaan
nousevan 3 200 000 000 euroon.

2010 IV lisätalousarvio 45 000 000
2010 talousarvio 3 155 000 000
2009 tilinpäätös 3 148 801 440
2008 tilinpäätös 3 191 728 053

10. Muut verot

03. Autovero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

108 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Kertymätietojen perus-

teella autoveron kertymän arvioidaan nouse-

van 958 000 000 euroon uusien ja käytettyjen
henkilöautojen kysyntäennusteiden nousun
johdosta.

2010 IV lisätalousarvio 108 000 000
2010 talousarvio 850 000 000
2009 tilinpäätös 686 898 654
2008 tilinpäätös 1 016 005 178

05. Varainsiirtovero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

120 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Kertymätietojen perus-
teella varainsiirtoveron kertymän arvioidaan
nousevan 520 000 000 euroon.

2010 IV lisätalousarvio 120 000 000
2010 talousarvio 400 000 000
2009 tilinpäätös 484 183 210
2008 tilinpäätös 502 957 002

Kysyntäennusteet
2009

lokakuu
2010

syyskuu

Uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit 94 000 109 000
Käytettyjen henkilöautojen tuonti, kpl 22 000 30 000
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19. Muut veronluonteiset tulot

04. Eräät viestinnän maksut
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

244 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Varmennemaksut perus-

tuvat lakiin vahvasta sähköisestä tunnistami-
sesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/
2009). Tuloarvion tarkistus aiheutuu lakiin
tehdystä muutoksesta, jonka yhteydessä var-
mennemaksut tulkittiin veronluonteisiksi mak-
suiksi. Toiminnosta aiheutuvat menot on otettu

huomioon momentin 31.40.01 määrärahan mi-
toituksessa.

2010 IV lisätalousarvio 244 000
2010 III lisätalousarvio 950 000
2010 talousarvio 5 100 000
2009 tilinpäätös 5 186 884
2008 tilinpäätös 4 416 147
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Osasto 12
SEKALAISET TULOT

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tu-
lot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
5 792 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu ministe-
riön ja Tanskan Maputon suurlähetystön, mi-
nisteriön ja Kanadan Maputon suurlähetystön

sekä ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yh-
teistoimintahankkeiden osuuksista.

2010 IV lisätalousarvio 5 792 000
2010 III lisätalousarvio 300 000
2010 talousarvio 4 130 000
2009 tilinpäätös 5 727 695
2008 tilinpäätös 3 463 275

26. Sisäasiainministeriön hallinnonala

98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja
maahanmuuttovirtojen hallintaan

Momentilta vähennetään 3 608 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Suomeen vuoden 2010 ai-
kana tuloutuvaksi arvioitu rahoitusosuus on
muuttunut aikataulujen tarkennuttua ja vuosit-
taisten rahoitusosuuksien täsmennyttyä.

2010 IV lisätalousarvio -3 608 000
2010 talousarvio 8 656 000
2009 tilinpäätös 9 085 466

Tulojen arvioitu kertymä vuosiohjelmittain
Vuosiohjelma 2007 2008 2009 2010 Yhteensä

Pakolaisrahasto - - - 1 264 000 1 264 000
Ulkorajarahasto - - - 2 759 000 2 759 000
Kotouttamisrahasto - - - 498 000 498 000
Paluurahasto - 195 000 - 332 000 527 000
Yhteensä - 195 000 - 4 853 000 5 048 000
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27. Puolustusministeriön hallinnonala

99. Puolustusministeriön hallinnonalan
muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
7 600 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu Foreign
Military Sales (FMS) -maksujärjestelyjen pa-
lautuksista sekä Suomen Tshadin ja Keski-Af-

rikan tasavallan kriisinhallintajoukon kasva-
neista tuloista.

2010 IV lisätalousarvio 7 600 000
2010 III lisätalousarvio 691 000
2010 talousarvio 2 962 000
2009 tilinpäätös 4 209 323
2008 tilinpäätös 28 024 155

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

92. Euroopan unionin perinteisten omien va-
rojen kantopalkkiot

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu perin-

teisten omien varojen kantoarvioiden tarkentu-
misesta. 

2010 IV lisätalousarvio -5 000 000
2010 talousarvio 46 000 000
2009 tilinpäätös 38 286 869
2008 tilinpäätös 51 570 391

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan
muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
7 325 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 2 925 000
euroa aiheutuu Kreikan valtiolle myönnetystä
lainasta kertyvistä järjestelypalkkioista ja
4 400 000 euroa Hansel Oy:n vararahaston pa-
lautuksesta omistajalle.

2010 IV lisätalousarvio 7 325 000
2010 III lisätalousarvio 10 100 000
2010 talousarvio 11 120 000
2009 tilinpäätös 22 771 384
2008 tilinpäätös 18 761 255

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

10. Liikenneviraston tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 11 200 000

euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tulot ovat EU:n suoran

rakentamistuen tuloutuksia kustannuksista,
jotka on maksettu investointimomenteilta en-
nakkosuorituksena. Momentin 31.10.78 selvi-
tysosan perusteluihin viitaten tuloarvioon si-
sältyy EU:n TEN-tuen tuloutuksia ratahank-
keelta Helsinki-Vantaan lentoaseman
ratayhteyksien kehittäminen 1 017 000 euroa,

tiehankkeelta E18 Muurla—Lohja 7 790 000
euroa ja ratahankkeelta Lahti—Vainikkala
2 393 000 euroa. Vastaava määrärahan lisäys
on merkitty momentille 31.10.20.

2010 IV lisätalousarvio 11 200 000
2010 III lisätalousarvio 3 775 000
2010 talousarvio 22 782 000
2009 tilinpäätös 8 083 686
2008 tilinpäätös 21 398 415
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32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

31. Palkkaturvamaksujen palautukset
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

14 500 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tulojen lisäys aiheutuu

palkkaturvamäärärahan ennakoitua suurem-
masta käytöstä.

2010 IV lisätalousarvio 14 500 000
2010 talousarvio 28 827 000
2009 tilinpäätös 26 362 304
2008 tilinpäätös 16 495 414

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
19 900 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu koronta-
saustoiminnasta vuonna 2010 valtiolle tulevi-
en korkohyvitysten ja suojaustulojen arvioitua
suuremmasta määrästä.

2010 IV lisätalousarvio 19 900 000
2010 III lisätalousarvio -4 500 000
2010 talousarvio 33 100 000
2009 tilinpäätös 26 219 579
2008 tilinpäätös 16 731 556

39. Muut sekalaiset tulot

01. Sakkorahat
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

12 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Kertymätietojen perus-

teella momentille arvioidaan kertyvän yhteen-
sä 110 000 000 euroa.

2010 IV lisätalousarvio 12 000 000
2010 talousarvio 98 000 000
2009 tilinpäätös 206 402 494
2008 tilinpäätös 94 374 091

04. Menorästien ja siirrettyjen määräraho-
jen peruutukset

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
292 153 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  

2010 IV lisätalousarvio 292 153 000
2010 talousarvio 54 500 000
2009 tilinpäätös 58 702 529
2008 tilinpäätös 86 813 573

Määrärahojen peruutusten 
erittely €

Momentti 27.01.23 175 010 000
Momentti 28.99.96 112 000 000
Momentti 30.01.40 3 069 000
Momentti 30.20.46 2 074 000
Yhteensä 292 153 000



32

Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA 

VOITON TULOUTUKSET

01. Korkotulot

05. Korot muista lainoista
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

5 500 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu Islannin

ja Kreikan valtioille myönnetyistä lainoista
maksettavista koroista.

2010 IV lisätalousarvio 5 500 000
2010 talousarvio 5 000 000
2009 tilinpäätös 7 901 212
2008 tilinpäätös 7 948 153

07. Korot talletuksista
Momentilta vähennetään 18 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Kertymätietojen perus-

teella kassan korkotulojen arvioidaan jäävän
35 000 000 euroon. Arvio kassareservien kes-
kimäärästä on noussut, mutta keskimääräinen
korkotuotto jää ennakoitua matalammaksi joh-
tuen korkotason yleisestä kehityksestä.

2010 IV lisätalousarvio -18 000 000
2010 talousarvio 53 000 000
2009 tilinpäätös 59 192 194
2008 tilinpäätös 258 444 409

Arvio kassareservien ja koron kehityksestä
2009

lokakuu
2010

 syyskuu

Keskikassa, milj. euroa 7 000 10 000
Keskikorko, % 0,75 0,3
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Osasto 15
LAINAT

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään vähennystä

711 359 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Nimellisarvoiseen netto-

lainanottoon merkitään vähennystä
711 359 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen
nettolainanoton  määrä on 11 172 029 000 eu-
roa vuonna 2010. Velanhallinnan eriin tehtyjen
muutosten jälkeen nettotulojen määrä on
11 272 029 000 euroa vuonna 2010. Toteutu-
neen lainanoton ja velanhallinnan perusteella
ei vuonna 2010 arvioida aiheutuvan emissio- ja
pääomatappioita, vaan yhteensä noin 100 milj.
euroa emissiovoittoja.

2010 IV lisätalousarvio -711 359 000
2010 III lisätalousarvio -1 869 704 000
2010 II lisätalousarvio 1 600 000 000
2010 I lisätalousarvio -811 700 000
2010 talousarvio 13 064 792 000
2009 tilinpäätös 10 264 465 191

Tulot ja menot (milj. euroa)

Tulot
Nimellisarvoinen nettolainanotto 
(netto) 11 172
Emissiovoitot (netto) 100
Nettotulot 11 272
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M Ä Ä R Ä R A H A T

Pääluokka 22
TASAVALLAN PRESIDENTTI

02. Tasavallan presidentin kanslia

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000

euroa.

2010 IV lisätalousarvio 200 000
2010 talousarvio 1 000 000
2009 tilinpäätös 1 062 803
2008 tilinpäätös 669 901
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Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Kriisinhallinta

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen
ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muu-
tetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttö-
suunnitelma

I ja III lisä-
talousarvio

IV lisä-
talousarvio

Muutettu
käyttö-

suunnitelma

01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja 
valmiusmenot 8 280 000 +920 000 - 9 200 000

03. Liberian kriisinhallintaoperaation 
menot (UNMIL-operaatio) 224 000 +30 000 - 254 000

04. Suomen Kosovon kriisinhallinta-
joukon menot (KFOR-operaatio) 17 048 000 - - 17 048 000

05. Yhteiset menot 4 100 000 - +600 000 4 700 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan 

kriisinhallintajoukon menot 
(EUFOR/ALTHEA-operaatio) 560 000 - +80 000 640 000

07. YKSOS:n menot (UNMIS-
operaatio), Sudan 224 000 - - 224 000

08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), 
Afganistan 13 187 000 +5 200 000 18 387 000

09. Varalla käynnissä olevien 
operaatioiden jatkamiseen, 
mahdollisiin uusiin kriisinhallinta-
operaatioihin sekä muihin kriisin-
hallintamenoihin 7 877 000 -7 400 000 +1 620 000 2 097 000

10. Atalanta-operaation menot 255 000 +260 000 - 515 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation 

menot - +690 000 - 690 000
13. Tshadin ja Keski-Afrikan kriisin-

hallintaoperaation menot 8 019 000 - -4 300 000 3 719 000
Yhteensä 59 774 000 -300 000 -2 000 000 57 474 000
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S e l v i t y s o s a :  Vähennys käyttösuunni-
telmakohdasta 13. aiheutuu Suomen osallistu-
misen päättymisestä YK:n MINURCAT II
-operaatiossa toukokuussa 2010. Vähennyk-
sestä kohdistetaan 2 300 000 euroa käyttö-
suunnitelmakohtien 05., 06. ja 09. lisätarpei-
den kattamiseen.

Käyttösuunnitelmakohdan 05. lisätarve
600 000 euroa aiheutuu Atalanta-operaation
rotaatiokoulutuksesta vuoden 2010 lopussa.
Käyttösuunnitelmakohdan 06. lisätarve 80 000
euroa aiheutuu operaation vahvuuden noususta
seitsemään henkilöön. Käyttösuunnitelmakoh-
taan 09. osoitetaan 1 620 000 euroa operaati-

oista vuonna 2010 aiheutuviin mahdollisiin li-
sätarpeisiin.

2010 IV lisätalousarvio -2 000 000
2010 III lisätalousarvio —
2010 I lisätalousarvio -300 000
2010 talousarvio 59 774 000
2009 tilinpäätös 52 412 051
2008 tilinpäätös 46 618 493

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisin-
hallintaan (arviomääräraha)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan
seuraavasti:

S e l v i t y s o s a :  Käyttösuunnitelmakoh-
dan 02. lisätarve aiheutuu arvioitua useammis-
ta sellaisista vaaleista, joihin Suomen tulee lä-
hettää vaalitarkkailijoita. Lisätarve katetaan
käyttösuunnitelmakohdasta 01.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 III lisätalousarvio 1 000
2010 talousarvio 18 345 000
2009 tilinpäätös 15 290 861
2008 tilinpäätös 11 991 283

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 792 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää ministeriön
ja Tanskan Maputon suurlähetystön yhteistoi-

mintahankkeen, ministeriön ja Kanadan Ma-
puton suurlähetystön yhteistoimintahankkeen
sekä ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yh-
teistoimintahankkeen menojen maksamiseen.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muu-
tetaan seuraavasti: 

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttö-
suunnitelma

III lisä-
alousarvio

IV lisä-
talousarvio

Muutettu
käyttö-

suunnitelma

01. Siviilikriisinhallinta 17 745 000 +1 000 -100 000 17 646 000
02. Vaalitarkkailijat 200 000 - +100 000 300 000
03. Rauhanvälittäminen 400 000 - - 400 000
Yhteensä 18 345 000 +1 000 - 18 346 000
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S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu ministeriön ja Tanskan Maputon suur-
lähetystön, ministeriön ja Kanadan Maputon
suurlähetystön sekä ministeriön ja Norjan ul-
koministeriön yhteistoimintahankkeiden me-
nojen maksamisesta ja se kohdistetaan käyttö-
suunnitelmakohtaan 2. Maa- ja aluekohtainen
kehitysyhteistyö. Tanskan Maputon suurlähe-
tystöltä, Kanadan Maputon suurlähetystöltä ja

Norjan ulkoministeriöltä saatavat vastaavat tu-
lot on merkitty momentille 12.24.99.

2010 IV lisätalousarvio 5 792 000
2010 III lisätalousarvio 300 000
2010 talousarvio 737 504 000
2009 tilinpäätös 732 909 000
2008 tilinpäätös 667 850 000

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 8 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu YK-

maksujen maksatusaikataulujen muutoksista.

2010 IV lisätalousarvio -8 000 000
2010 talousarvio 109 511 000
2009 tilinpäätös 104 531 000
2008 tilinpäätös 96 833 810

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttö-
suunnitelma

III lisä-
talousarvio

IV lisä-
talousarvio

Muutettu
käyttö-

suunnitelma

1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 205 383 000 - - 205 383 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitys-

yhteistyö1) 264 383 000 +300 000 +5 792 000 270 475 000
3. Euroopan kehitysrahasto 49 605 000 - - 49 605 000
4. Maittain kohdentamaton kehitys-

yhteistyö 43 000 000 - - 43 000 000
5. Humanitaarinen apu 69 688 000 - - 69 688 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja 

tukitoiminnot sekä kehitys-
poliittinen tiedotus 4 745 000 - - 4 745 000

7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja 
sisäinen tarkastus 2 000 000 - - 2 000 000

8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitys-
yhteistyölle, Kehitysyhteistyön 
Palvelukeskukselle (KePa) ja 
kehitysyhteistyötiedotukselle 83 700 000 - - 83 700 000

9. Korkotuki 15 000 000 - - 15 000 000
Yhteensä 737 504 000 +300 000 +5 792 000 743 596 000

1) Sisältää 1 630 000 euroa ministeriön ja Iso-Britannian kehitysyhteistyöosaston (DFID) yhteistoimintahankkeen menoja, 
1 000 000 euroa ministeriön ja Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) yhteistoimintahankkeen menoja ja 300 000 euroa 
ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen menoja ja 4 033 000 euroa ministeriön ja 
Tanskan Maputon suurlähetystön yhteistoimintahankkeen menoja ja 9 000 euroa ministeriön ja Kanadan Maputon suur-
lähetystön yhteistoimintahankkeen menoja ja 1 750 000 euroa ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoiminta-
hankkeen menoja.
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Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ministeriö ja hallinto

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
220 000 euroa aiheutuu säädöskokoelman pai-
natuksen tappiosta aiheutuvista menoista ja
80 000 euroa oikaisuna tehtävästä siirrosta mo-
mentilta 25.20.01.

2010 IV lisätalousarvio 300 000
2010 III lisätalousarvio 125 000
2010 talousarvio 25 340 000
2009 tilinpäätös 26 194 000
2008 tilinpäätös 26 219 000

03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjes-
telmien kohonneista kustannuksista. Erityises-

ti Oikeusrekisterikeskuksen lisenssikustan-
nukset ovat nousseet.

2010 IV lisätalousarvio 150 000
2010 III lisätalousarvio 158 000
2010 talousarvio 6 241 000
2009 tilinpäätös 6 476 000
2008 tilinpäätös 6 276 000

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvon-
lisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000
euroa.

2010 IV lisätalousarvio 3 000 000
2010 talousarvio 46 000 000
2009 tilinpäätös 48 745 942
2008 tilinpäätös 45 271 483

50. Avustukset (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 35 000 eu-

roa.
Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muu-

tetaan seuraavasti:
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Valtuus
Saamelaiskäräjät saa tehdä vuoden 2010 ai-

kana Senaatti-kiinteistöjen kanssa Saamelais-
kulttuurikeskuksen uudisrakennusta koskevan
vuokrasopimuksen, josta aiheutuvien vuosit-
taisten menojen määrä saa olla vuonna 2008
tehty vuokrasopimus mukaan lukien enintään
1 370 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
20 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuk-
sista ja 15 000 euroa Saamelaisen parlamen-
taarisen neuvoston puheenjohtajuuden hoita-
misesta johtuvista menoista. 

Saamelaiskäräjät oikeutettiin tekemään vuo-
den 2008 talousarviossa myönnetyn valtuuden
nojalla Senaatti-kiinteistöjen kanssa Saame-
laiskulttuurikeskuksen uudisrakennusta koske-
va vuokrasopimus siten, että vuokrasopimuk-
sesta aiheutuvien menojen lisäys on vuodesta
2011 alkaen vuositasolla enintään 1 200 000
euroa ja edellyttäen, että EU:n rakennerahasto-
ohjelmien osuus rakentamis- ja kalustamiskus-

tannuksista on vähintään 5 000 000 euroa.
Vuokra pohjautui vuoden 2008 talousarviossa
todetun mukaisesti 11 600 000 euron kustan-
nusarvioon (kevään 2007 kustannustaso ilman
arvonlisäveroa).

Saamelaiskulttuurikeskuksen rakentamisen
kustannusarvio on kesällä 2010 saatujen urak-
katarjousten perusteella täsmentynyt
14 900 000 euroon. Kustannusarvion noususta
aiheutuva vuokramenojen lisäys ilman uutta
EU-tukea olisi vuositasolla 281 000 euroa.
Tarkoitus on, että hankkeen kohonneisiin ra-
kennuskustannuksiin saataisiin EU:n rakenne-
rahasto-ohjelmien rahoitusta vähintään
1 200 000 euroa, mikä vastaa rakennerahasto-
ohjelman alkuperäistä rahoitusosuutta ja jol-
loin pääomavuokran lisäys olisi vuositasolla
enintään noin 170 000 euroa.

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen
muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu
seuraavaksi:

2010 IV lisätalousarvio 35 000
2010 talousarvio 2 301 000
2009 tilinpäätös 2 099 950
2008 tilinpäätös 2 112 794

51. Eräät valtion maksamat korvaukset (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu rikosvahinkokorvausten ja syyttömästi

Lisäys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)
Alkuperäinen

käyttö-
suunnitelma

IV lisä-
talousarvio

Muutettu
käyttö-

suunnitelma

Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon 
ylläpitämiseen (enintään) 1 751 +35 1 786
Muut avustukset (enintään) 550 - 550
Yhteensä 2 301 +35 2 336

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot 
(1 000 euroa)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 lukien

Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokrasopimus-
valtuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset - - 1 200 1 200 1 200 1 200/vuosi
Vuoden 2010 sitoumukset - - 170 170 170 170/vuosi
Valtuus yhteensä - - 1 370 1 370 1 370 1 370/vuosi
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vangitulle tai tuomitulle maksettavien korva-
usten kasvusta.

2010 IV lisätalousarvio 2 000 000
2010 talousarvio 12 150 000
2009 tilinpäätös 11 490 302
2008 tilinpäätös 11 148 393

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 060 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
500 000 euroa aiheutuu toiminnan turvaami-
sesta, 254 000 euroa Helsingin hovioikeuden
uusiin tiloihin siirtymisestä aiheutuvista kalus-
tus- ja turvateknisistä menoista ja 306 000 eu-
roa tuomioistuinten kasvaneista it-lisenssi-
maksuista.

2010 IV lisätalousarvio 1 060 000
2010 III lisätalousarvio 2 740 000
2010 talousarvio 229 470 000
2009 tilinpäätös 235 412 000
2008 tilinpäätös 226 276 000

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariita-
lautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
200 000 euroa aiheutuu oikeusaputoimistojen
tehokkaan työskentelyn edellyttämistä asian-
käsittelyjärjestelmän muutoksista ja 50 000
euroa oikeusaputoimistojen tietojärjestelmien
kohonneista ylläpito- ja käyttömenoista.

2010 IV lisätalousarvio 250 000
2010 III lisätalousarvio 228 000
2010 talousarvio 26 100 000
2009 tilinpäätös 26 458 000
2008 tilinpäätös 25 804 000

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 80 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu oikai-

suna tehtävästä siirrosta momentille 25.01.01.

2010 IV lisätalousarvio -80 000
2010 III lisätalousarvio 597 000
2010 talousarvio 97 314 000
2009 tilinpäätös 94 078 000
2008 tilinpäätös 90 710 000

40. Rangaistusten täytäntöönpano

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös Rikosseuraa-
musalan koulutuskeskuksen toimintamenojen
maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Koska Rikosseuraamus-
alan koulutuskeskus ei ole Rikosseuraamuslai-
toksen yksikkö, määrärahan käyttö Rikosseu-
raamusalan koulutuskeskuksen toimintameno-
jen maksamiseen edellyttää, että tämä
mainitaan momentin perusteluissa.
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Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 III lisätalousarvio 1 063 000
2010 talousarvio 218 796 000
2009 tilinpäätös 213 640 000
2008 tilinpäätös 217 317 000
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Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahan-
muuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha
3 v)

Momentin määräraha muutetaan kolmevuo-
tiseksi siirtomäärärahaksi.

S e l v i t y s o s a :  Momentille ei edellä ole-
van johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 talousarvio 8 656 000
2009 tilinpäätös 12 357 999
2008 tilinpäätös -2 797 570

10. Poliisitoimi

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
1 000 000 euroa aiheutuu AFIS-PRÜM -sor-
menjälkijärjestelmän menoista ja 3 000 000
euroa työttömien poliisien työllistämisestä.

2010 IV lisätalousarvio 4 000 000
2010 III lisätalousarvio 4 329 000
2010 talousarvio 679 804 000
2009 tilinpäätös 664 541 680
2008 tilinpäätös 646 123 000

20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista
aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu tehostuneesta kielteisen turvapaikka-
päätöksen saaneiden henkilöiden maasta pois-
tamisesta.

2010 IV lisätalousarvio 1 500 000
2010 talousarvio 2 500 000
2009 tilinpäätös 3 288 685
2008 tilinpäätös 2 175 392
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20. Rajavartiolaitos

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu Dornier DO 228 -lentokoneiden val-
vontajärjestelmien uudistamisesta.

Rajavartiolaitoksella on kaksi Dornier 228
-lentokonetta, joita käytetään rajavalvontaan ja
ympäristönvalvontaan niin Suomen alueella
kuin myös kansainvälisissä operaatioissa. Len-
tokoneiden vanhentuneitten ja osin epäkun-
toisten teknisten valvontajärjestelmien uudis-
tus on käynnistynyt vuonna 2008. Hankkeen
ensimmäisessä vaiheessa on uudistettu mm.
alusöljypäästöjen valvonnassa käytettävät val-
vontalaitteet Suomen ympäristökeskuksen ra-
hoituksella. 

Toisessa vaiheessa uudistetaan muun muas-
sa alusten havaitsemisessa ja tunnistamisessa
käytettävät valvontalaitteet. Hankkeen kustan-
nusarvio on yhteensä 6 000 000 euroa. Vuoden
2010 talousarviossa hankkeeseen myönnettiin
3 000 000 euroa. Öljysuojarahasto on myöntä-
nyt ennakkopäätöksessään hankkeeseen 50
prosentin eli enintään 3 000 000 euron rahoi-
tuksen. Lisämäärärahalla toimeenpantaisiin
hankkeen toinen vaihe. Öljysuojarahaston
myöntämä rahoitus tuloutetaan momentille
12.39.10 hankkeen päättymisen jälkeen.

2010 IV lisätalousarvio 3 000 000
2010 I lisätalousarvio 1 000 000
2010 talousarvio 18 710 000
2009 tilinpäätös 12 910 000
2008 tilinpäätös 5 318 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset

30. Suomen Erillisverkot Oy:n tai sen tytä-
ryhtiön pääomittamiseen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 90 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Suomen Erillisver-

kot Oy:n tai sen tytäryhtiön oman pääoman
maksuun.

S e l v i t y s o s a :  Määräraha on tarkoitettu
käytettäväksi oman pääoman ehtoiseksi sijoi-
tukseksi osaksi liiketoimintojen kehittämistä.

2010 IV lisätalousarvio 90 000 000

40. Maahanmuutto

30. Valtion korvaukset kunnille  (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään lisäystä 7 040 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
2 840 000 euroa aiheutuu pakolaisista kunnille
maksettavista laskennallisista korvauksista,
3 544 000 euroa muista kunnille maksettavista

korvauksista ja 656 000 euroa paluumuuttajis-
ta kunnille maksettavista korvauksista.

2010 IV lisätalousarvio 7 040 000
2010 III lisätalousarvio —
2010 talousarvio 79 349 000
2009 tilinpäätös 4 955 591
2008 tilinpäätös 5 017 603
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto

23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden
edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 165 010 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden

edistämisestä aiheutuvien menojen maksami-
seen

2) enintään 51 henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikai-
siin tehtäviin.

Vuoden 2009 talousarviossa momentille
27.01.23 budjetoidusta 197 000 000 euron kol-
mevuotisesta siirtomäärärahasta käyttämättä
oleva osa 175 010 000 euroa peruutetaan. 

S e l v i t y s o s a :  Kysymys on aiemmin
budjetoidun määrärahan osittaisesta uudel-
leenbudjetoinnista.

Valtioneuvosto on 13.12.2007 asettanut hal-
linnon verkkoturvallisuutta edistävän hank-
keen, jonka tehtävänä on suunnitella turvalli-
nen tietoliikenneverkko ja verkkopalvelut eri-

tyisesti turvallisuusviranomaisille ja myös
hallinnolle yleensä. Hankkeen on huomioitava
olemassa olevat verkkoratkaisut.

Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden
edistämishanke on aikataulustaan jäljessä aloi-
tuksen viivästymisestä ja teknisen määrittely-
vaiheen pitkittymisestä johtuen. Tämän vuoksi
hankkeesta aiheutuu menoja vielä vuonna
2012, jolloin alun perin myönnetty määräraha
ei olisi enää käytettävissä. Määrärahan peruut-
taminen on huomioitu momentin 12.39.04 tu-
lokertymässä.

Siltä osin kuin määräaikaisten tehtävien hen-
kilöstötarve jatkuu vuoden 2012 jälkeen, se
otetaan huomioon muissa tehtävissä toteutetta-
vana vastaavana, tuottavuustoimenpitein ai-
kaansaatavana vähennyksenä.

2010 IV lisätalousarvio 165 010 000
2009 tilinpäätös 197 000 000

10. Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 80 000 euroa.
HESKY-tilausvaltuudesta aiheutuviin me-

noihin vuoden 2009 talousarviossa budjetoitu

kaksivuotinen siirtomääräraha 2 000 000 eu-
roa peruutetaan.

Valtuudet 
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn yllä-

pito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuu-
den menojen maksatusaikaa pidennetään vuo-
teen 2014 saakka. Lisäksi tilausvaltuudesta ai-
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heutuvien menojen ajoitusta muutetaan siten,
että HESKY-tilausvaltuuden käytöstä saa ai-
heutua valtiolle menoja vuoden 2014 loppuun
mennessä enintään 7 740 000 euroa.

Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän
materiaalin ja palvelujen hankintaan myönne-
tyn tilausvaltuuden (vuoden 2010 toimintame-
nojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään
510 000 eurolla 70 953 000 euroon. Lisäksi
toimintamenojen tilausvaltuuden menojen
ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden
käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden
2012 loppuun mennessä enintään 70 953 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa
on otettu vähennyksenä huomioon 2 320 000
euroa HESKY-tilausvaltuuden menojen ajoi-
tusmuutoksesta johtuen ja lisäyksenä
2 240 000 euroa määrärahan siirtona momen-
tilta 27.10.18. Siirrettävällä määrärahalla han-
kittavaksi suunniteltu materiaali ja palvelut ei-
vät ole momentin 27.10.18 käyttöperusteiden
mukaista puolustusmateriaalia, minkä vuoksi
rahoitus on siirrettävä momentille 27.10.01.

HESKY-tilausvaltuuden menojen maksatus-
ajan pidentäminen ja menojen ajoitusmuutos
johtuvat hankkeen viivästymisestä. Koska
Suomen hankkima helikopteriversio on sama
kuin Saksassa, hankkeen eteneminen on sidok-
sissa Saksan aikatauluun ja helikopteritoimi-
tusten etenemiseen.

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen
muutosten vuoksi HESKY-tilausvaltuudesta
saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 lop-
puun mennessä enintään 1 560 000 euroa, vuo-
den 2011 loppuun mennessä enintään
2 500 000 euroa, vuoden 2012 loppuun men-
nessä enintään 3 640 000 euroa, vuoden 2013
loppuun mennessä enintään 5 440 000 euroa ja
vuoden 2014 loppuun mennessä enintään
7 740 000 euroa.

HESKY-tilausvaltuuden vuoden 2009 mak-
satusmäärärahan peruuttaminen on otettu huo-
mioon momentin 12.39.04 tulokertymässä.

Vuoden 2010 toimintamenojen tilausvaltuu-
den enimmäismäärän lisääminen ja menojen
ajoitusmuutos johtuvat erään tiedustelu-, val-
vonta- ja johtamisjärjestelmän  huoltosopi-

muksen edellyttämän  rahoituksen siirrosta
momentilta 27.10.18.   

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen
muutosten vuoksi vuoden 2010 toimintameno-
jen tilausvaltuudesta saa aiheutua valtiolle me-
noja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään
5 270 000 euroa, vuoden 2011 loppuun men-
nessä enintään 49 854 000 euroa ja vuoden
2012 loppuun mennessä enintään 70 953 000
euroa. 

2010 IV lisätalousarvio -80 000
2010 III lisätalousarvio 8 238 000
2010 talousarvio 1 624 346 000
2009 tilinpäätös 1 552 123 000
2008 tilinpäätös 1 471 793 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirto-
määräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 2 240 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

määrärahasta saa käyttää enintään
342 647 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä
tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksa-
miseen, enintään 143 701 000 euroa vuonna
2010 myönnettyjen tilausvaltuuksien menojen
maksamiseen, enintään 26 201 000 euroa ti-
lausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuutta-
kurssimuutoksista aiheutuvien menojen mak-
samiseen sekä enintään 61 936 000 euroa mui-
hin puolustusmateriaalihankintoihin.

Valtuudet
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hanke-

valmistelu (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuu-
den enimmäismäärää vähennetään 510 000 eu-
rolla 69 380 000 euroon. Lisäksi TTK-PROTO
2010 -tilausvaltuuden menojen ajoitusta muu-
tetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa
aiheutua valtiolle menoja vuoden 2013 lop-
puun mennessä enintään 69 380 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että vuoden 2010 aikana saa tehdä sopi-
muksia Raskas raketinheitinjärjestelmä
(MLRS) -tilausvaltuuden sitomatta olevaa
määrää vastaavasti.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan vähennys ai-
heutuu siirrosta momentille 27.10.01, josta
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2 000 000 euroa on siirtoa muista puolustus-
materiaalihankinnoista ja 240 000 euroa TTK-
PROTO 2010 -tilausvaltuuden vuoden 2010
vuosiosuudesta. 

TTK-PROTO 2010 -tilausvaltuuden enim-
mäismäärän vähentäminen ja menojen ajoitus-
muutos  sekä muiden puolustusmateriaalihan-
kintojen vähentäminen aiheutuu siitä, että
määrärahalla hankittavaksi suunniteltu materi-
aali ja palvelut eivät ole momentin käyttöpe-
rusteiden mukaista puolustusmateriaalia.

MLRS-tilausvaltuuden uudistaminen
188 000 euron osalta aiheutuu tarpeesta tehdä
raskaan raketinheitinjärjestelmän varaosahan-
kintoja vuonna 2010.

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen
muutosten vuoksi:

TTK-PROTO 2010 -tilausvaltuudesta saa ai-
heutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun
mennessä enintään 18 580 000 euroa, vuoden
2011 loppuun mennessä enintään 45 130 000
euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enin-
tään 67 980 000 euroa ja vuoden 2013 loppuun
mennessä enintään 69 380 000 euroa.

MLRS-valtuudesta saa aiheutua vuonna
2010 valtiolle menoja yhteensä 11 000 000 eu-
roa.

2010 IV lisätalousarvio -2 240 000
2010 III lisätalousarvio -121 334 000
2010 talousarvio 698 059 000
2009 tilinpäätös 709 171 000
2008 tilinpäätös 668 571 000
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on siirtoa
momentilta 28.10.01. Kuluvan vuoden varsi-
naisessa talousarviossa todettu ja kolmannessa
lisätalousarviossa muutettu määrärahan siirto-
tarve verohallinnolle on tarkentunut.  

2010 IV lisätalousarvio 1 500 000
2010 III lisätalousarvio 1 969 000
2010 talousarvio 31 228 000
2009 tilinpäätös 33 586 000
2008 tilinpäätös 34 432 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan
tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 835 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Määrärahan vähennyk-

sestä 180 000 euroa on siirtoa momentille
28.30.01, 430 000 euroa momentille 28.40.01
ja 225 000 euroa momentille 28.40.02 tuotta-
vuushankkeita varten.

2010 IV lisätalousarvio -835 000
2010 talousarvio 844 000
2009 tilinpäätös 675 000

10. Verotus ja tullitoimi

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentilta vähennetään 1 500 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa mo-

mentille 28.01.01.

2010 IV lisätalousarvio -1 500 000
2010 III lisätalousarvio 487 000
2010 talousarvio 396 324 000
2009 tilinpäätös 375 691 000
2008 tilinpäätös 363 402 000

63. Takaisin maksetut verot (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään lisäystä 15 400 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
1 200 000 euroa aiheutuu valtiovarainministe-
riön arvonlisäverolain (1501/1993) 210 §:n
nojalla tekemästä arvonlisäveron huojennusta
koskevasta eräästä päätöksestä ja 14 200 000
euroa kahdenkertaisen verotuksen poistami-
sesta syntyneen velvoitteen kattamisesta.
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2010 IV lisätalousarvio 15 400 000
2010 III lisätalousarvio —
2010 talousarvio 4 600 000
2009 tilinpäätös 1 029 508
2008 tilinpäätös 1 130 532

20. Palvelut valtioyhteisölle

06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu palkkausten sopimustarkistuksesta.

2010 IV lisätalousarvio 12 000
2010 talousarvio 4 412 000
2009 tilinpäätös 6 320 000
2008 tilinpäätös 260 000

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 180 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on siirtoa
momentilta 28.01.21 ja se on tarkoitettu yritys-
rekisterin ja -tilastojen tietojärjestelmän yh-
denmukaistamiseen.

2010 IV lisätalousarvio 180 000
2010 III lisätalousarvio 241 000
2010 talousarvio 44 145 000
2009 tilinpäätös 46 072 000
2008 tilinpäätös 44 318 000

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

01. Valtion aluehallintoviraston toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 643 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
430 000 euroa on siirtoa momentilta 28.01.21
ja se on tarkoitettu toiminnan turvaamiseen.

Lisäksi lisämäärärahan tarpeesta 213 000 eu-
roa aiheutuu palkkausten sopimustarkistukses-
ta.

2010 IV lisätalousarvio 643 000
2010 III lisätalousarvio 1 900 000
2010 talousarvio 48 138 000

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 225 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on siirtoa
momentilta 28.01.21 ja se on tarkoitettu säh-
köisen arkistonmuodostussuunnitelman laati-
miseen.
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2010 IV lisätalousarvio 225 000
2010 III lisätalousarvio 277 000
2010 talousarvio 32 410 000
2009 tilinpäätös 34 937 000
2008 tilinpäätös 31 223 000

50. Eläkkeet ja korvaukset

15. Eläkkeet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 14 500 000

euroa.
S e l v i t y s o s a :  Uusien alkavien eläkkei-

den lukumäärä ja keskimääräinen valtion elä-
kelain mukainen eläke ovat olleet ennakoitua
suurempia vuonna 2010. Lisämäärärahasta
13 500 000 euroa aiheutuu valtion palveluksen
perusteella myönnetyistä ja 1 000 000 euroa
liikelaitosten ja liiketoimintaa harjoittavien
valtion virastojen ja laitosten eläkkeistä, kun-
toutustuista ja perhe-eläkkeistä.

2010 IV lisätalousarvio 14 500 000
2010 talousarvio 3 680 509 000
2009 tilinpäätös 3 569 417 288
2008 tilinpäätös 3 330 478 222

50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 100 000

euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vuoden 2010 alusta voi-

maan tullut yliopistolain (558/2009) muutos ei
ole vähentänyt korvausmenojen määrää enna-
koidulla tavalla. 

2010 IV lisätalousarvio 1 100 000
2010 talousarvio 40 120 000
2009 tilinpäätös 41 230 742
2008 tilinpäätös 40 469 668

70. Valtionhallinnon kehittäminen

01. Valtion IT-strategian toteuttaminen (siir-
tomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 670 000
euroa.

Valtuus
Vuoden 2007 toisessa lisätalousarviossa mo-

mentilla 28.01.73 valtiokonttorille myönnettyä
ja vuodelle 2008 ja 2009 uudistettua
35 000 000 euron valtuutta hankkia keskitetys-
ti valtion talous- ja henkilöstöhallintajärjestel-
män ja siihen liittyvän integraatioratkaisun en-
simmäiseen vaiheeseen saa käyttää vuonna
2010 siltä osin kuin sitä on jäänyt aiemmin
käyttämättä. Samalla valtuuden kokonaismää-

rää korotetaan 2 000 000 eurolla yhteensä
37 000 000 euroon.

S e l v i t y s o s a :  Valtuuden kasvu 2 milj.
eurolla johtuu siitä, että kolmansille osapuolil-
le maksettavien menojen osuus on kasvanut al-
kuperäisestä suunnitelmasta, jonka mukaan
menot piti kattaa määrärahalla, joka maksetaan
valtionhallinnon omille toimijoille. Vaiheen 1
arvioidut kokonaismenot vuosina 2008—2012
lisääntyvät aikataulumuutoksen vuoksi noin
2,5 milj. euroa vuonna 2008 tehdystä noin 49
milj. euron kokonaiskustannusarviosta. Hank-
keen aikataulun viivästyminen siirtää maksa-
tuksia siten, että vuodelle 2010 ei aiheudu lisä-
määrärahatarvetta. Hankkeen ensimmäisen
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vaiheen toteutuksen hidastumisen vaikutukset
hankkeen kokonaiskustannuksiin riippuvat sii-
tä, pystytäänkö toisen vaiheen toteutuksessa
viivästymää kirimään takaisin.

Lisämäärärahan tarve 1 670 000 euroa ai-
heutuu valtion yhteisen asian- ja dokumentin-
hallintajärjestelmähankkeen (VALDA) arvioi-
tua huomattavasti suuremmista rakentamis-
kustannuksista. 

2010 IV lisätalousarvio 1 670 000
2010 III lisätalousarvio -61 000
2010 talousarvio 27 000 000
2009 tilinpäätös 15 450 000
2008 tilinpäätös 13 050 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentilta vähennetään 2 400 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa mo-

mentille 35.01.21 ympäristöhallinnon tuotta-
vuushankkeina toteutettaviin tietojärjestelmä-
hankkeisiin.

2010 IV lisätalousarvio -2 400 000
2010 III lisätalousarvio -2 500 000
2010 talousarvio 12 154 000
2009 tilinpäätös 13 020 000
2008 tilinpäätös 20 135 000

80. Ahvenanmaan maakunnan tukeminen

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomää-
räraha)

Momentilta vähennetään 1 214 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennyksestä 114 000

euroa aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain
perusteena olevien valtion vuoden 2010 ta-
lousarviossa arvioitujen tulojen määrän muu-
toksista ja 1 100 000 euroa Ahvenanmaan val-
tuuskunnan vahvistamasta vuoden 2009 lopul-
lisesta tasoituksesta.

2010 IV lisätalousarvio -1 214 000
2010 III lisätalousarvio 7 804 000
2010 talousarvio 168 342 000
2009 tilinpäätös 164 486 434
2008 tilinpäätös 205 900 534

40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ah-
venanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 3 200 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutos ai-

heutuu siitä, että Ålands Penningautomatföre-
ning on maksanut vuonna 2009 ennakoitua vä-
hemmän arpajaisveroa.

2010 IV lisätalousarvio -3 200 000
2010 talousarvio 10 000 000
2009 tilinpäätös 8 310 603
2008 tilinpäätös 7 991 858

90. Kuntien tukeminen

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen
järjestämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 165 000
euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää 2 595 000 euroa

myös vuosien 2009 ja 2010 valtionosuuksien
korjausten maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan lisäyksestä
1 570 000 euroa aiheutuu vuoden 2010 valti-
onosuusperusteiden tarkentumisesta ja valtio-
varainministeriön hyväksymistä oikaisupää-
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töksistä sekä 815 000 euroa virheellisesti mak-
settujen vuoden 2009 valtionosuuksien
korjausten maksamisesta Reisjärven kunnalle
ja 1 780 000 euroa virheellisesti maksettujen
vuoden 2010 valtionosuuksien korjausten
maksamisesta Reisjärven ja Virolahden kun-
nille.

2010 IV lisätalousarvio 4 165 000
2010 III lisätalousarvio 42 473 000
2010 talousarvio 7 752 699 000
2009 tilinpäätös 7 294 799 156
2008 tilinpäätös 6 757 130 693

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen

41. Energiaverotuki (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 2 741 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Kuluvan vuoden varsinai-

sessa talousarviossa on momentille budjetoitu
20 500 000 euroa maa- ja puutarhataloudessa
käytettävän energian valmisteveron palautuk-
sia varten. Tästä osuudesta maksetaan vuonna
2010 viljelijöille energiaverojen palautusta
maa- ja puutarhataloudessa vuoden 2009 ener-

giakäytön perusteella 17 759 000 euroa. Bud-
jetoiduista varoista jää näin ollen käyttämättä
2 741 000 euroa. 

2010 IV lisätalousarvio -2 741 000
2010 talousarvio 114 000 000
2009 tilinpäätös 106 389 469
2008 tilinpäätös 57 395 035

92. EU ja kansainväliset järjestöt

69. Maksut Euroopan unionille (arviomäärä-
raha)

Momentilta vähennetään 145 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu Eu-

roopan unionin lisätalousarvioissa 1—7 huo-
mioiduista tarkistuksista omien varojen pohja-
ennusteisiin ja Yhdistyneelle kuningaskunnal-

le myönnettävän maksuhelpotuksen määrään
sekä vuoden 2009 ylijäämän palautuksesta.

2010 IV lisätalousarvio -145 000 000
2010 talousarvio 1 800 000 000
2009 tilinpäätös 1 647 902 623
2008 tilinpäätös 1 560 960 295

99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot

96. Ennakoimattomat menot  (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä
112 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vuoden 2008 talousarvi-
ossa budjetoitiin momentille 28.60.96 135
milj. euroa mahdollisesti maksettavaksi tulevi-
en puolustustarvikkeiden taannehtivien tuonti-
tullien maksamiseen. Kyse on alkujaan 2000-
luvun alkupuolella alkaneesta Suomen valtion

ja EU:n välisestä kiistasta puolustusmateriaa-
lin tuontitulleista. EY-tuomioistuin antoi asias-
sa Suomea langettavan päätöksen 15.12.2009.
Vuodelta 2008 siirtyneestä määrärahasta on
vuonna 2010 maksettu vajaat 23 milj. euroa.
Koska kyseisen määrärahan käyttöoikeus päät-
tyy vuonna 2010 peruutetaan käyttämätön
osuus 112 milj. euroa ja budjetoidaan uudel-
leen vuodelle 2010 tälle momentille, millä va-
raudutaan vielä maksettavaksi tuleviin EU-ko-
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missiossa parhaillaan määriteltäviin korkome-
noihin.

2010 IV lisätalousarvio 112 000 000
2010 talousarvio 5 000 000
2009 tilinpäätös 5 000 000
2008 tilinpäätös 140 000 000
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Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Yleissivistävä koulutus

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 56 000 eu-
roa.

Valtuudet
1) Momentin perusteluja täydennetään siten,

että Suomalais-venäläinen koulu saa tehdä uu-
den vuokrasopimuksen siten, että vuokrakus-
tannusten lisäys vuositasolla on enintään
50 000 euroa vuosina 2010—2015.

2) Vuoden 2010 kolmannessa lisätalousarvi-
ossa Haukkarannan koululle myönnettyä val-
tuutta muutetaan siten, että siitä aiheutuva kus-
tannusten lisäys vuositasolla on enintään
190 000 euroa vuosille 2011—2015. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu Helsingissä sijaitsevan Suomalais-ve-

näläisen koulun 10 000 euron vuokran lisäyk-
sestä sekä Haukkarannan koulun väistötiloihin
muuttamisesta ja niiden kalustamisesta aiheu-
tuvasta 46 000 euron kertamenosta.

Suomalais-venäläisen koulun tilojen vuok-
rankorotus johtuu yllättävien rakennusvaurioi-
den korjaustarpeesta. Haukkarannan koulun
vuokravaltuuden korotus 110 000 eurolla joh-
tuu ennakoitua suuremmasta väistötilojen tar-
peesta ja niiden kustannuksista.

2010 IV lisätalousarvio 56 000
2010 III lisätalousarvio 322 000
2010 talousarvio 46 482 000
2009 tilinpäätös 55 792 000
2008 tilinpäätös 49 305 000

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus

Valtuus
Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53

rahoitettavien tutkimushankkeiden myöntämisvaltuus kasvaa 366 249 000 eurosta 369 099 000
euroon.

S e l v i t y s o s a :  Myöntämisvaltuuden lisäys on 2 850 000 euroa. Lisävaltuuden käytöstä ai-
heutuvat menot katetaan momentin 29.40.53 määrärahoilla. 

Valtuuden lisäyksellä jatketaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten priorisoimien laajojen
tutkimusinfrastruktuurikokonaisuuksien rahoittamista, jotka tukevat kansallisen tiekartan mukai-
sia tutkimusinfrastruktuureja. Tutkimuksen infrastruktuureilla vahvistetaan tutkimuksen laatua ja
kansainvälistymistä sekä tutkijankoulutusta ja liikkuvuutta että teknologian kehittämistä ja teol-
lisuusyhteistyötä.
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20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset
menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
500 000 euroa on tarkoitettu korkeakoulujen
yhteisestä sähköisestä hakujärjestelmästä ai-
heutuviin kustannuksiin ja 2 000 000 euroa
avustuksien lisäämiseen korkeakouluille ja
ammattikorkeakouluille korkeasti koulutettu-
jen työllistämiseen.

2010 IV lisätalousarvio 2 500 000
2010 III lisätalousarvio —
2010 talousarvio 21 436 000
2009 tilinpäätös 25 320 000
2008 tilinpäätös 35 025 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjes-
töille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 628 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu kansainvälisten tieteellisten järjestöjen
jäsenmaksujen noususta niiden perusteena ole-
vien bruttokansantuoteosuuksien muutosten ja
valuuttakurssimuutosten johdosta.

2010 IV lisätalousarvio 628 000
2010 talousarvio 15 193 000
2009 tilinpäätös 15 846 546
2008 tilinpäätös 12 851 585

87. Valtion rahoitus Aalto-yliopiston pää-
omaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä
154 105 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että
määrärahaa saa käyttää Aalto-yliopistona toi-
mivan  Aalto-korkeakoulusäätiön pääoman
maksamiseen. Määrärahan käytön edellytyk-
senä on, että muut rahoittajatahot sijoittavat
säätiön pääoman maksamiseen vähintään
101 642 000 euroa.

Lisäksi momentin määräraha muutetaan
kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

S e l v i t y s o s a :  Määräraha on osa valtion
vuoden 2010 osuutta säätiön perustamisen ra-
hoituksesta. Säätiön pääomittamiseen osallis-
tuu myös muita rahoittajatahoja. Säätiön pää-
omittaminen on tarkoitus toteuttaa vuosina
2008—2011 siten, että valtion osuus on yh-
teensä 500 milj. euroa edellyttäen, että muiden
rahoittajatahojen osuus on yhteensä vähintään
200 milj. euroa. Lisämääräraha vastaa vuodel-
ta 2009 budjetoidusta 200 milj. eurosta käyttä-
mättä jäänyttä valtion rahoitusta Aalto-korkea-
koulusäätiön pääomaan.

Määräaikaa muiden rahoittajatahojen valtion
vastinrahoitukseen kytkeytyville sijoituksille
jatketaan kuudella kuukaudella 30.6.2011
saakka. Vuonna 2011 tilille maksettua muiden
rahoittajatahojen osuutta vastaava valtionra-
hoitus maksetaan määräajan päätyttyä.

2010 IV lisätalousarvio 154 105 000
2010 talousarvio 100 000 000
2009 tilinpäätös 45 895 250
2008 tilinpäätös 200 000 000

70. Opintotuki

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulu-
tuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 400 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu koulumatkatuen saajamäärän kasvusta,
opiskelijoiden matkustustavoissa tapahtuneis-
ta muutoksista sekä matkalippujen hinnan nou-
susta.
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2010 IV lisätalousarvio 4 400 000
2010 talousarvio 36 600 000
2009 tilinpäätös 37 565 644
2008 tilinpäätös 36 146 409

80. Taide ja kulttuuri

01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimi-
kuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 91 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve on
kertaluonteinen ja aiheutuu tuomioistuimen
päätöksestä seuraavasta vahingonkorvaukses-
ta.

2010 IV lisätalousarvio 91 000
2010 III lisätalousarvio 30 000
2010 talousarvio 5 200 000
2009 tilinpäätös 5 443 377
2008 tilinpäätös 5 194 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 180 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu Suomenlinnan Ison Mustasaaren ranta-
muurin sortuman välttämättömistä korjaustöis-
tä.

2010 IV lisätalousarvio 180 000
2010 III lisätalousarvio 297 000
2010 talousarvio 2 570 000
2009 tilinpäätös 2 678 000
2008 tilinpäätös 2 852 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Valtuus
Museovirasto saa tehdä enintään 2 500 neliö-

metrin laajuisia Kansallismuseon uusia maan-
alaisia tiloja koskevan vuokrasopimuksen si-
ten, että vuokrauksesta aiheutuva menojen li-

säys on vuositasolla enintään 476 000 euroa
vuodesta 2013 alkaen. 

S e l v i t y s o s a :  Kansallismuseon alle on
tarkoitus rakentaa asianmukaiset kalliotilat ko-
koelmien ja näyttelyiden vastaanottotilat,
maanalainen kuljetus ja huoltoyhteys Kansal-
lismuseoon Musiikkitalon pysäköintiluolasta,
maanalainen yhdyskäytävä Kansallismuseon
ja sen konservointilaitoksen välille. Kuluvan
vuoden kolmannen lisätalousarvioesityksen
mukaisesti on tarkoitus siirtää kiinteistö Se-
naatti-kiinteistöjen hallintaan ja siirtyä vuokra-
järjestelmään.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 III lisätalousarvio 105 000
2010 talousarvio 19 527 000
2009 tilinpäätös 18 863 000
2008 tilinpäätös 18 534 000

40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle
(arviomääräraha)

Valtuus
Valtioneuvosto saa päättää omistusjärjeste-

lyistä, joiden seurauksena valtio luopuu omis-
tuksestaan Suomenlinnan Liikenne Oy:ssä
käypää arvoa alemmasta hinnasta.

S e l v i t y s o s a :  Valtion tarkoituksena on
irtaantua Suomenlinnan Liikenne Oy:n 50 pro-
sentin omistuksestaan ja sopia uudestaan tava-
raliikenteen kustannuksiin osallistumisen peri-
aatteista. Tavoitteena on asettaa enimmäis-
määrä valtion vastattavana olevalle
tavaraliikenteen käyttötappiolle sekä korvata
nykyinen pysyväisluontoinen sopimus uudella
voimassaololtaan rajatulla sopimuksella. Ta-
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voitteiden täyttyessä valtio myisi omistamansa
Suomenlinnan Liikenne Oy:n osakkeet Helsin-
gin kaupungille, jonka omistusosuus nousisi
100 prosenttiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 talousarvio 252 000
2009 tilinpäätös 252 000
2008 tilinpäätös 252 000

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden
perusparannukset ja kunnossapito (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000
euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muu-
tetaan seuraavasti:

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
1 100 000 euroa aiheutuu Olavinlinnan muuri-
en ja keittiön kunnostamisesta ja 2 000 000 eu-
roa Helsingin Tamminiemessä sijaitsevan
Urho Kekkosen museon peruskorjauksen edel-
lyttämistä toimenpiteistä.  

2010 IV lisätalousarvio 3 100 000
2010 III lisätalousarvio 721 000
2010 talousarvio 4 500 000
2009 tilinpäätös 5 080 000
2008 tilinpäätös 4 950 000

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttö-
suunnitelma

III lisä-
talousarvio

IV lisä-
talousarvio

Muutettu
käyttö-

suunnitelma

1. Museovirasto 2 220 000 +721 000 +3 100 000 6 041 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 2 280 000 - - 2 280 000
Yhteensä 4 500 000 +721 000 +3 100 000 8 321 000



57

Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 069 000
euroa.

Vuoden 2008 talousarviossa budjetoidusta
5 000 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärä-
rahasta käyttämättä oleva osa 3 069 000 euroa
peruutetaan.

S e l v i t y s o s a :  Kysymys on aiemmin
budjetoidun määrärahan osittaisesta uudel-
leenbudjetoinnista. Vuosien 2008 ja 2009 yh-
teensä 10 milj. euron määrärahasta myönnet-
tiin vuoden 2009 alkupuolella 8 milj. euroa in-
vestointiavustusta 16 maatilakokoluokkaa
suuremman biokaasulaitoksen rakentamiseen.
Momentilta on osoitettu lisäksi noin 2 milj. eu-
roa maatilojen energiaohjelmaan, joka käyn-
nistyi vasta vuoden 2009 loppupuolella. Avus-

tusta maksetaan hankkeiden edistymisen mu-
kaisesti. Syöttötariffin valmistelun epäselvä
tilanne on hidastanut investointien käynnistä-
mistä ja vasta muutama hanke on edennyt
maksatukseen. Myöskään energiaohjelmaan
varattua määrärahaa ei ole vielä ehditty mak-
saa suunniteltua määrää. Uudelleenbudjetoita-
va määräraha tarvitaan avustuspäätöksen saa-
neiden hankkeiden maksatuksiin. Määrärahan
peruuttaminen on huomioitu momentin
12.39.04 tulokertymässä.

2010 IV lisätalousarvio 3 069 000
2010 talousarvio 5 000 000
2009 tilinpäätös 5 000 000
2008 tilinpäätös 5 000 000

20. Maatalous

43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hy-
vinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset in-
vestoinnit (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös kokonaan
kansallisesti rahoitettavien neuvoston asetuk-
sen (EY 1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmu-
kaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseutura-

hastoa koskevat erityiset säännökset) mukais-
ten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2010 saa tehdä EU:n komission vuosil-
le 2007—2013 hyväksymän maatalouden ym-
päristötukijärjestelmän ja eläinten hyvinvoin-
tia edistävien tukien mukaisia sitoumuksia ja
sopimuksia sekä ei-tuotannollisten investointi-
en tukijärjestelmän tukien myöntämispäätök-
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siä siten, että niistä aiheutuu vuosina 2011—
2019 menoja yhteensä enintään 105 000 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Perustelujen täydennyk-
sellä oikeutetaan määrärahan käyttö yhteisön
oikeuden mukaisten velvoitteiden aiheuttamiin
maksatuksiin.

Kuluvan vuoden varsinaisessa talousarvios-
sa ja kolmannessa lisätalousarviossa on annet-
tu valtuus tehdä sitoumuksia siten, että niistä
aiheutuu vuosina 2011—2019 menoja yhteen-

sä enintään 84 000 000 euroa. Kevään 2010 tu-
kihaun yhteydessä annettavien uusien ympä-
ristötuen sitoumusten ja ympäristötuen erityis-
tukisopimusten sekä tuotantoeläinten
hyvinvointia edistävien tukien hakuarvioiden
perusteella myöntämisvaltuus tulee korottaa
21 000 000 eurolla 105 000 000 euroon, koska
aiemmissa virheellisissä valtuuslaskelmissa ei
ollut otettu huomioon kesken kauden uusittavi-
en sitoumusten edellyttämiä valtuuksia.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 III lisätalousarvio —
2010 talousarvio 362 238 000
2009 tilinpäätös 348 915 000
2008 tilinpäätös 344 647 000

44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha
2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös kokonaan
kansallisesti rahoitettavien neuvoston asetuk-
sen (EY 1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmu-

kaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseutura-
hastoa koskevat erityiset säännökset) mukais-
ten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Perustelujen täydennyk-
sellä oikeutetaan määrärahan käyttö yhteisön
oikeudenmukaisten velvoitteiden aiheuttamiin
maksatuksiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 III lisätalousarvio —
2010 talousarvio 422 673 000
2009 tilinpäätös 422 673 000
2008 tilinpäätös 422 673 000

Ympäristötukijärjestelmän ja muiden järjestelmien toteuttamisesta aiheutuvat menot, milj. euroa

20101) 2011 2012 2013 2014—

Yhteensä
vuodesta

2010
lähtien

Vuosia 2007—2013 koskeva järjestelmä ja 
toimenpiteet 357,1 360,9 65,0 38,3 26,5 847,8
— Vuonna 2010 tehtävät päätökset ja 
toimenpiteet 26,0 26,0 26,0 26,0 26,5 130,5

— josta IV lisätalousarvio 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 25,5
— Ennen vuotta 2010 tehdyt päätökset ja 
toimenpiteet 331,1 334,9 39,0 12,3 - 717,3

— josta IV lisätalousarvio -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,5 -25,5
Vuosia 2000—2006 koskeva tukijärjestelmä 16,3 4,3 1,2 0,9 1,1 23,8
Vuosia 1995—1999 koskeva ohjelma 1,2 1,2 1,2 1,2 2,6 7,4
Yhteensä 374,6 366,4 67,4 40,4 30,2 879,0

1) Menoista rahoitetaan 12,372 milj. euroa edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla, minkä johdosta vuonna 2010 
budjetoidaan 362,238 milj. euroa.
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46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittämi-
nen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 074 000
euroa.

Vuoden 2009 talousarviossa budjetoidusta
5 861 000 euron kaksivuotisesta siirtomäärära-
hasta käyttämättä oleva osa 2 074 000 euroa
peruutetaan.

S e l v i t y s o s a :  Kysymys on aiemmin
budjetoidun määrärahan osittaisesta uudel-
leenbudjetoinnista. Uudelleenbudjetoitavasta
määrärahasta 1 131 000 euroa on EU-osuutta
ja 943 000 euroa kansallista osuutta. Vuoden
2009 talousarviossa myönnetystä 5 861 000
euron määrärahasta arvioitiin EU-osarahoittei-
seen menekinedistämiseen sisämarkkinoilla ja
yhteisön ulkopuolella (EY 3/2008) käytettävän

yhteensä 2 200 000 euroa, josta 1 200 000 eu-
roa oli EU:n osuutta. Muun muassa EU:n ko-
mission kelpoisuusehtojen tiukka tulkinta on
vähentänyt hakemuksia ja ohjelmien hyväksy-
mistä EU:ssa. Menekinedistämistoiminta on
uudelleen vilkastunut. Varat tarvitaan samoi-
hin tarkoituksiin, muun muassa kansallisen
ruokastrategian toteuttamiseksi. Määrärahan
peruuttaminen on otettu huomioitu momentin
12.39.04 tulokertymässä.

2010 IV lisätalousarvio 2 074 000
2010 talousarvio 4 661 000
2009 tilinpäätös 5 861 000
2008 tilinpäätös 5 171 000

40. Kala-, riista- ja porotalous

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen
korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Suurpetojen vuonna 2010
aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen arvioi-
daan tarvittavan 3 800 000 euroa.

2010 IV lisätalousarvio 1 500 000
2010 talousarvio 2 800 000
2009 tilinpäätös 4 390 000
2008 tilinpäätös 3 050 000

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja
rakennepolitiikan edistäminen (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa voidaan käyttää myös ammat-
tikalastajille myönnettävistä saimaannorpan

suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinko-
jen korvauksista aiheutuvien menojen maksa-
miseen.

S e l v i t y s o s a :  Saimaannorpan suojelu-
toimenpiteet ovat aiheuttaneet taloudellisia
menetyksiä alueen ammattikalastajille, koska
verkolla tapahtuva kalastus keskeytettiin
15.4.—30.6. väliseksi ajaksi. Tehtyjen arvioin-
tien mukaan tulomenetysten  korvaustarve on
enintään 50 000 euroa, joka on kokonaan kan-
sallisesti rahoitettava meno.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 talousarvio 17 466 000
2009 tilinpäätös 18 188 000
2008 tilinpäätös 13 635 000
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60. Metsätalous

41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa ja edelliseltä vuodelta siirty-
nyttä määrärahaa saa käyttää myös Pohjois-
Suomen metsäpuiden siemenhankinnasta ai-
heutuvien menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Pohjois-Suomessa on ol-
lut pitkään puute hyvälaatuisesta kuusensie-
menestä. Saatujen siemennäytteiden perustella
Pohjois-Suomeen on nyt tulossa hyvä kuusen
siemensato. Määrärahan avulla on tarkoitus
täydentää tulevana talvena kuusen siemenva-
rastoja kriittisimmillä alueilla kaikkein pohjoi-
simmassa Suomessa. Pohjois-Suomen metsä-
puiden siemenhuolto on Metsähallituksen yh-
teiskunnallista toimintaa. Käytettävissä on
360 000 euroa edelliseltä vuodelta siirtynyttä
määrärahaa. Määräraha on tarkoitus myöntää
Metsähallituksen käyttöön.

Momentille ei edellä oleva johdosta ehdoteta
lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 talousarvio 699 000
2009 tilinpäätös 1 063 000
2008 tilinpäätös 1 169 000

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaa-
miseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000
euroa.

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2010 saa tehdä kestävän metsätalou-
den rahoituksesta annetun lain (1094/1996) ja
kestävän metsätalouden rahoituslain (544/
2007) mukaisia tukipäätöksiä enintään
84 530 000 eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha ja myön-
tämisvaltuuden lisäys 8 000 000 euroa käyte-
tään valtion tukemiin yksityismetsien metsän-
hoito- ja perusparannustöihin, energiapuun
korjuuseen ja haketukseen sekä myrskytuhois-
ta kärsineiden yksityismetsien uudistamiseen. 

2010 IV lisätalousarvio 8 000 000
2010 talousarvio 72 280 000
2009 tilinpäätös 79 470 229
2008 tilinpäätös 63 762 587
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käytäää myös enintään
4 000 euroa valtioenemmistöisten osakeyhtiöi-
den ja valtion liikelaitosten omistusjärjeste-
lyistä, osakkeiden hankinnasta ja yhtiöomai-
suuden hoidosta aiheutuvien menojen maksa-
miseen.

S e l v i t y s o s a :  Momentin päätösosan
täydennys aiheutuu Luotsausliikelaitoksen yh-
tiöittämisjärjestelyistä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 III lisätalousarvio 77 000
2010 talousarvio 22 805 000
2009 tilinpäätös 20 047 000
2008 tilinpäätös 19 338 000

10. Liikenneverkko

Luvun päätösosan perustelut poistetaan. 
S e l v i t y s o s a :  Päätösosan perustelujen poisto aiheutuu valtuuden siirrosta momentille

31.10.35.

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 11 200 000

euroa.
Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan
viiden vuoden mittaiselle sopimuskaudelle so-
pimuksia jäänmurtopalveluiden hankkimisesta
enintään 125 000 000 euron määrästä.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu momentille 12.31.10 tuloutettua EU:n

myöntämää TEN-tukea vastaavan suuruisen
määrärahan osoittamisesta perusväylänpitoon.

Liikenneviraston on tarkoitus solmia jään-
murtopalveluja koskeva monivuotinen palve-
lusopimus Arctia Icebreaking Oy:n kanssa. So-
pimus koskisi ns. perinteisiä jäänmurtajia. Tä-
hän asti jäänmurtopalvelujen tuottamisesta on
sovittu vuosittaisella aikarahtaussopimuksella.
Palvelut on tarkoitus hankkia viiden vuoden
mittaisella sopimuksella, johon sisältyy optio-
vuodet 5 vuotta + 5 vuotta. Sopimusmallin mu-
kainen peruspalvelu kattaisi viiden perinteisen
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jäänmurtajan palvelut 600 toimintapäivältä.
Sopimusta tarkistettaisiin 7 500 eurolla toi-
mintapäivien määrän poiketessa 600 päivästä
suuntaan tai toiseen. Kustannukset viiden vuo-
den sopimuskaudelta ovat enintään 125 milj.
euroa. Polttoainekustannukset maksettaisiin
todellisen käytön mukaisesti eri sopimuksella.
Arvio sopimuskauden polttoainekustannuksis-
ta on noin 23 milj. euroa. Sopimusvaltuus ei ai-
heuta määrärahatarvetta vuodelle 2010. Sopi-
muksen perusmaksu vuonna 2011 on 24 milj.
euroa ja arvio polttoainekustannuksista on 4,6
milj. euroa.

2010 IV lisätalousarvio 11 200 000
2010 III lisätalousarvio 6 609 000
2010 talousarvio 894 243 000
2009 tilinpäätös 992 652 000
2008 tilinpäätös 969 544 000

35. Valtionavustus länsimetron rakentami-
seen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Valtuus
Länsimetron rakentamisen avustamiseen saa

sitoutua niin, että avustuserien maanrakennus-
kustannusindeksillä kutakin maksuhetkeä
edeltävän vuoden indeksin vuosikeskiarvosta
vuoden 2007 lokakuun (ind.131,5) arvoon
muunnettu yhteismäärä saa olla enintään 200
milj. euroa. Valtuuden määrä on kuitenkin
enintään 30 prosenttia länsimetron rakentami-
sen kustannuksista.

S e l v i t y s o s a :  Valtuus korvaa luvun pe-
rusteluista poistettavaksi esitetyn valtuuden. 

Länsimetro sisältää metron jatkamisen Ruo-
holahdesta Matinkylään. Valtuudesta aiheutu-
vien menojen määrä muuttuu maanrakennus-
kustannusindeksin muutosten mukaisesti. Ke-
säkuun 2010 indeksin (ind. 140,4) mukaan
hankkeen rakentamiskustannukset ovat 710
milj. euroa, joka vastaisi 213 milj. euron suu-
ruista valtion avustusta.

Valtio maksaa valtionavustuksen vuosittain
jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukai-
sesti. Ennen vuotta 2011 syntyneet ja arvioidut
rakentamiskustannukset ovat noin 43,4 milj.

euroa, josta 30 % on 13,0 milj. euroa. Rakenta-
misesta valtiolle aiheutuvien kustannusten ar-
vioidaan olevan 35,0 milj. euroa vuonna 2012,
49,4 milj. euroa vuonna 2013, 63,7 milj. euroa
vuonna 2014 sekä 51,9 milj. euroa myöhempi-
nä vuosina yhteensä. Luvut ovat ilman arvon-
lisäveromenoa.

2010 IV lisätalousarvio —

76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korva-
ukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 450 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu tiehankkeisiin liittyvien rajaamistoimi-
tusten määrän huomattavasta lisääntymisestä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen alueella.

2010 IV lisätalousarvio 1 450 000
2010 III lisätalousarvio 10 205 000
2010 talousarvio 28 950 000
2009 tilinpäätös 34 395 522
2008 tilinpäätös 33 020 326

78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000
euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös väyläverkon
kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheu-
tuviin menoihin.

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopi-
muksia hankkeen Haminan meriväylä vuoden
2008 kolmannessa lisätalousarviossa myönne-
tyn enintään 18,279 milj. euron sijasta enintään
19,779 milj. euron määrästä.

Momentin määräraha muutetaan kolmevuo-
tiseksi siirtomäärärahaksi.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu hankkeen Haminan meriväylä kustan-
nusten nousun johdosta.
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 Haminan meriväylä hankkeessa meriväylän
pohjan ruoppaustyöt ovat osoittautuneet kus-
tannuksiltaan arvioitua suuremmiksi. Hank-
keen ruoppaustyöt toteutetaan yksikköhintape-
rusteisena (euroa/kuutio) urakkana, koska me-
riväylän pohjan vaikeasti ennakoitavien
kaivuolosuhteiden vuoksi riskin jättäminen
kokonaan urakoitsijalle olisi johtanut korkeaan
urakkahintaan. Lisäksi ruoppaustyön ulkopuo-
liset työt, mm. korvaukset, valvonta ja väylien
merkintä, ovat tulleet arvioitua kalliimmiksi.

Momentin päätösosan täydennys aiheutuu
tarpeesta maksaa momentilta hankkeiden to-
teuttamiseen kiinteästi liittyviä kulutusmenoja.

2010 IV lisätalousarvio 1 500 000
2010 III lisätalousarvio 13 800 000
2010 talousarvio 428 600 000
2009 tilinpäätös 365 333 088
2008 tilinpäätös 348 692 604

79. Jälkirahoitus- ja elinkaarirahoitushank-
keet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 700 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on tarkoi-
tettu hankkeen Kokkola—Ylivieska 2. raiteen
välttämättömien pohjatutkimusten, kilpailutta-
miseen liittyvien tarjouspalkkioiden ja valvon-
takustannusten kasvusta johtuviin menoihin.

2010 IV lisätalousarvio 2 700 000
2010 talousarvio 66 500 000
2009 tilinpäätös 57 500 000
2008 tilinpäätös 25 300 000

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut

43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kil-
pailukyvyn parantaminen (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös alustukien
takaisinperinnästä aiheutuviin palautuksiin
liittyvien korkomenojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Neste Oil Oyj on palaut-
tanut Suomen valtiolle alustukea 6,4 milj. eu-
roa, josta korkojen osuus on ollut 1,5 milj. eu-
roa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen
mukaan valtiolle maksettuja korkoja kohtuul-

listetaan puolella eli 760 000 eurolla. Tämä on
valtion maksettava Neste Oil Oyj:lle.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa. 

2010 IV lisätalousarvio —
2010 talousarvio 95 673 000
2009 tilinpäätös 86 473 696
2008 tilinpäätös 54 837 829

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen

50. Valtionavustus valtakunnallisen laaja-
kaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentin perustelujen toinen kappale muu-
tetaan seuraavaksi: 

Määrärahaa saa käyttää laajakaistarakenta-
misen tuesta haja-asutusalueella annetussa
laissa tarkoitetun Viestintäviraston aikaisem-
pina vuosina ja varainhoitovuonna myöntämän
valtion tuen maksamiseen ja tästä aiheutuviin
hallinto- ja yleiskustannuksiin. 
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Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että Valtuus -kohdan 2) kohta poistetaan.

S e l v i t y s o s a :  Momentille ei edellä ole-
van johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 talousarvio 12 700 000
2009 tilinpäätös 500 000

60. Liiketoiminta

40. Avustus Finavia Oyj:lle  (siirtomääräraha
3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että
määrärahaa saa käyttää avustuksen maksami-
seen Oulun lentoaseman matkustajaterminaa-
lin laajentamisinvestoinnin toteuttamiseksi Fi-
navia Oyj:lle. 

Lisäksi vuoden 2009 ensimmäisen lisätalo-
usarvion momentin määräraha muutetaan kol-
mevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

S e l v i t y s o s a :  Määräraha on myönnetty
vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa
kaksivuotisena siirtomäärärahana.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2009 tilinpäätös 6 000 000
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 272 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
272 000 euroa aiheutuu palkkausten sopimus-
tarkistuksesta.

2010 IV lisätalousarvio 1 272 000
2010 III lisätalousarvio 4 136 000
2010 I lisätalousarvio 1 000 000
2010 talousarvio 215 078 000

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 12 500 000
euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää myös mo-
mentilta 32.50.63 myönnettäviin työllistämis-
tukiin liittyvien arvonlisävero-osuuksien mak-
samiseen. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu menoarvion tarkentumisesta ja arvon-
lisäverokannan muuttumisesta. Momentilta
korvataan kaikki momentilta 32.50.63 rahoi-
tettaviin työllisyyttä ja koulutusta edistäviin
toimenpiteisiin liittyvät arvonlisäveromenot. 

2010 IV lisätalousarvio 12 500 000
2010 III lisätalousarvio -965 000
2010 talousarvio 64 356 000
2009 tilinpäätös 68 500 583
2008 tilinpäätös 64 647 007

20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-
minnan tukeminen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.
Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan

siten, että vuonna 2010 uusia rahoituspäätöksiä
saa tehdä enintään 449 966 000 eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan ja valtuuden
vähennys 3 000 000 eurolla aiheutuu kerta-
luonteisesta siirrosta momentille 32.20.41

World Design Capital -hankkeen rahoittami-
seksi.

2010 IV lisätalousarvio -3 000 000
2010 III lisätalousarvio -4 500 000
2010 talousarvio 409 150 000
2009 tilinpäätös 378 671 097
2008 tilinpäätös 329 749 192
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41. Valtionavustus eräille yhteisöille ja jär-
jestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on kerta-
luonteista siirtoa momentilta 32.20.40 World
Design Capital -hankkeen rahoitukseen. Valtio
osallistuu hankkeen rahoitukseen 5 milj. eurol-
la, edellyttäen että hankkeessa mukana olevien
kaupunkien rahoitusosuus on vähintään 6 milj.
euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön osuus
hankkeesta on 3 milj. euroa.

2010 IV lisätalousarvio 3 000 000
2010 talousarvio 40 917 000
2009 tilinpäätös 43 018 000
2008 tilinpäätös 37 472 000

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yh-
teishankkeisiin (arviomääräraha)

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan
siten, että uusia avustuksia saa vuonna 2010
myöntää 29 128 000 eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Myöntämisvaltuuden
2 500 000 euron lisäys aiheutuu yritysten yh-
teishankkeiden lisääntyneestä rahoitustarpees-
ta. Sektorikohtaisia asiakaslähtöisiä hankkeita
syntyy jatkuvasta aiempaa runsaammin. Ym-
päristöliiketoiminnan hankkeet jatkuvat, kou-
lutusvientihanke siirtyy toteutukseen, vesialan
yritykset ovat järjestäytyneet Vesi Foorumin
toimintaan ja näiden lisäksi syntyy myös muita
kysyntä- ja asiakaslähtöisiä klustereita, kuten
hyvinvointiklusteri, puurakentamisen ja puu-
tuoteteollisuuden ala ja matkailu.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan
valtiolle aiheutuvan menoja 1 750 000 euroa
vuonna 2011, 500 000 euroa vuonna 2012 ja
250 000 euroa vuonna 2013.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 talousarvio 24 100 000
2009 tilinpäätös 23 027 9880
2008 tilinpäätös 16 777 097

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

41. Finnvera Oyj:n toimintatuki (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään 200 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustuksena Finnve-

ra Oyj:n tytäryhtiölle Veraventure Oy:lle sen
hallinnoiman bisnesenkelitoiminnan ja bisne-
senkeliverkoston markkinapaikan kustannuk-
siin. 

S e l v i t y s o s a :  Veraventure Oy on hal-
linnoinut ja kehittänyt vuoden 2008 alusta lu-
kien bisnesenkeliverkostotoimintaa, johon
kuuluu yli 100 bisnesenkeliä.

Bisnesenkeliverkoston markkinapaikkaa on
tarkoitus laajentaa siten, että se on avoimena
palveluun rekisteröityneille kotimaisille ja
kansainvälisille bisnesenkeleille sekä seed- ja

start up -vaiheeseen sijoittuville rahastoille.
Markkinapaikalla tarjotaan bisnesenkeleille si-
joituskohteita, jotka on arvioitu heitä kiinnos-
taviksi ja heille soveltuviksi sijoituskohteiksi.

Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja ta-
kaustoiminnasta annetun lain (445/1998) 5 §:n
mukaan yhtiö voi tehdä yritysten rahoitukseen
liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä harjoit-
taa yritysten kehittämis- ja palvelutoimintaa.
Lain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan val-
tio korvaa yhtiölle erikseen määritellyistä
5 §:ssä tarkoitetuista palveluista aiheutuvia ku-
luja. Tarkoituksena on, että jatkossa Finnvera
Oyj hoitaa tehtävän ilman valtionavustusta.

2010 IV lisätalousarvio 200 000
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45. Yritysten investointi- ja kehittämishank-
keiden tukeminen (arviomääräraha)

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan
siten, että vuonna 2010 saa Kainuun hallinto-
kokeilualuetta lukuun ottamatta tehdä enintään
42 948 000 euron arvosta sitoumuksia valtion-
avustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
annetun lain mukaisiin avustuksiin.

S e l v i t y s o s a :  Myöntämisvaltuuden li-
säys 2 500 000 euroa aiheutuu lähinnä merite-
ollisuusklusterin uusiutumista edistävien
hankkeiden rahoituksesta.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan
valtiolle aiheutuvan menoja 500 000 euroa
vuonna 2011, 1 000 000 euroa vuonna 2012 ja
1 000 000 euroa vuonna 2013.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 III lisätalousarvio 3 170 000
2010 talousarvio 42 000 000
2009 tilinpäätös 23 870 090
2008 tilinpäätös 18 617 097

48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja
alusluotoille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 12 400 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve
johtuu arvioitua alemmista markkinakoroista,
jotka ovat johtaneet arvioitua suurempiin suo-
jausmenoihin. Talousarvion laatimisen jälkeen
on lisäksi tehty uusia suojaussopimuksia, jotka
nykyisessä alhaisessa korkotilanteessa ovat
omalta osaltaan lisänneet suojausmenoja. 

Korontasaustoiminnasta vuonna 2010 val-
tiolle tulevien korkohyvitysten ja suojaustulo-
jen lisäyksen arvioidaan olevan 19 900 000 eu-
roa. Vastaavat tulot on merkitty momentille
12.32.99.

2010 IV lisätalousarvio 12 400 000
2010 talousarvio 8 600 000
2009 tilinpäätös 13 039 339
2008 tilinpäätös 34 114 917

50. Palkkaturva (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 14 500 000

euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-

heutuu palkkaturvan arvioitua suuremmasta
maksatuksesta.

2010 IV lisätalousarvio 14 500 000
2010 talousarvio 29 500 000
2009 tilinpäätös 35 479 333
2008 tilinpäätös 24 214 697

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleen-
rahoitustoimintaan (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 1 000 000 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu jäl-
leenrahoitusluottojen vähäisestä käytöstä.

2010 IV lisätalousarvio -1 000 000 000
2010 talousarvio 1 500 000 000
2009 tilinpäätös 280 373 832

88. Pääomalaina Suomen Teollisuussijoitus
Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000
euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös pääomasijoi-
tuksen tekemiseen Suomen Teollisuussijoitus
Oy:öön innovaatioiden kaupallistamisen edis-
tämiseksi tehtävään pääomasijoitustoimintaan.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahalla lisätään
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n mahdolli-
suuksia lisätä sijoituksia innovaatioiden kau-
pallistamiseen tähtääviin kohteisiin.

2010 IV lisätalousarvio 5 000 000
2010 III lisätalousarvio 15 000 000
2009 tilinpäätös 150 000 000
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40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä

31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan jär-
jestämisestä (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu talous- ja velkaneuvonnan tarpeen kas-
vusta. Talous- ja velkaneuvonnan resurssiti-
lannetta on parannettu lisäämällä korvauksella
rahoitettavien neuvojien määrää (20 htv:lla)
vuosien 2009—2010 ajaksi. Uusien asiakkai-
den määrä on kasvanut ja lisäresursseista huo-

limatta jonotusajat ovat kasvaneet, minkä joh-
dosta on tarkoitus, että neuvojien määrä on
korkeammalla tasolla myös vuoden 2011 aika-
na.

2010 IV lisätalousarvio 1 000 000
2010 talousarvio 5 011 000
2009 tilinpäätös 6 111 000
2008 tilinpäätös 4 611 000

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 850 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
150 000 euroa aiheutuu arvonlisäverokannan
muuttumisesta ja 1 700 000 euroa äkillisen ra-
kennemuutostilanteen vuoksi myönnettävästä
lisärahoituksesta.

2010 IV lisätalousarvio 1 850 000
2010 III lisätalousarvio 1 455 000
2010 I lisätalousarvio 915 000
2010 talousarvio 58 954 000
2009 tilinpäätös 59 827 000
2008 tilinpäätös 57 958 000

64. EU:n rakennerahastojen ja valtion ra-
hoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin
ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomäärära-
ha)

Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että takaisinperinnästä aiheutuvat erät
merkitään momentille 12.39.10.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu hank-
keiden arvioitua pienemmistä maksatuksista.
Vähennyksestä 25 575 000 euroa arvioidaan
kohdentuvan rakennerahastojen rahoitusosuu-
den maksatuksiin ja 24 425 000 euroa valtion
rahoitusosuuden maksatuksiin.

2010 IV lisätalousarvio -50 000 000
2010 talousarvio 504 583 000
2009 tilinpäätös 342 984 807
2008 tilinpäätös 105 290 039
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Vakuutusosaston kolme apulaisosastopäälli-
kön virkaa ja yksi hallinto- ja suunnitteluosas-
ton apulaisosastopäällikön virka lakkautetaan
1.12.2010 lukien.

S e l v i t y s o s a :  Virkojen lakkautus joh-
tuu lähinnä virkarakenteen muutoksista. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 III lisätalousarvio 333 000
2010 talousarvio 36 933 000
2009 tilinpäätös 39 884 000
2008 tilinpäätös 40 063 000

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu ruuhkan purkuun tarvittavien 10 mää-

räaikaisen lisähenkilötyövuoden palkkaus- ja
muista menoista yhden vuoden ajaksi.

2010 IV lisätalousarvio 700 000
2010 III lisätalousarvio 371 000
2010 talousarvio 4 133 000
2009 tilinpäätös 4 524 320
2008 tilinpäätös 3 492 000

66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksu-
osuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valuuttakurssien muutoksista. Erityi-
sesti dollarin kurssi on vahvistunut suhteessa
euroon.

2010 IV lisätalousarvio 100 000
2010 talousarvio 3 210 000
2009 tilinpäätös 4 210 000
2008 tilinpäätös 3 490 190

02. Valvonta

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
taviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 68 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu palkkausten sopimustarkistuksesta.
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2010 IV lisätalousarvio 68 000
2010 III lisätalousarvio 1 587 000
2010 talousarvio 13 000 000
2009 tilinpäätös 12 140 000
2008 tilinpäätös 11 552 000

03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta

04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 070 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu oikeuslääkintätoimen tehtävien siirron
rahoituksen korjaamisesta.

2010 IV lisätalousarvio 1 070 000
2010 III lisätalousarvio 348 000
2010 talousarvio 63 559 000
2009 tilinpäätös 61 154 000
2008 tilinpäätös 60 789 000

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

51. Lapsilisät (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000

euroa.
S e l v i t y s o s a :  Määrärahan lisätarve ai-

heutuu arvioitua suuremmasta lapsilisiä saavi-
en lasten määrästä. Momentilta arvioidaan
maksettavan lapsilisiä keskimäärin 1 010 500

lapsesta. Lapsilisää saavia perheitä arvioidaan
olevan noin 558 200.

2010 IV lisätalousarvio 2 000 000
2010 talousarvio 1 423 000 000
2009 tilinpäätös 1 427 500 000
2008 tilinpäätös 1 417 000 000

20. Työttömyysturva

50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arvio-
määräraha)

Momentilta vähennetään 60 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Määrärahan vähennys ai-

heutuu työttömyysastearvion alenemisesta.

2010 IV lisätalousarvio -60 000 000
2010 I lisätalousarvio -3 730 000
2010 talousarvio 883 300 000
2009 tilinpäätös 561 500 000
2008 tilinpäätös 431 000 000

51. Työttömyysturvalain mukainen perustur-
va (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 17 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Määrärahan vähennys ai-

heutuu työttömyysastearvion alenemisesta.

2010 IV lisätalousarvio -17 000 000
2010 III lisätalousarvio 24 000 000
2010 talousarvio 150 705 000
2009 tilinpäätös 146 000 000
2008 tilinpäätös 63 000 000
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52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 52 700 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa

on otettu huomioon vähennyksenä 53 000 000
euroa työttömyysastearvion alenemisesta ja li-
säyksenä 300 000 euroa tarveharkinnan tulora-
jojen tarkistamisesta valtioneuvoston asetuk-
sella 15.12.2010 lukien.

2010 IV lisätalousarvio -52 700 000
2010 III lisätalousarvio -21 000 000
2010 I lisätalousarvio 430 000
2010 talousarvio 939 700 000
2009 tilinpäätös 714 530 259
2008 tilinpäätös 647 602 904

30. Sairausvakuutus

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista joh-
tuvista menoista (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 39 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Määrärahan vähennys ai-

heutuu etuusmeno- ja tuloarvioiden tarkentu-
misesta.

2010 IV lisätalousarvio -39 000 000
2010 talousarvio 1 284 000 000
2009 tilinpäätös 1 220 320 953
2008 tilinpäätös 1 143 829 142

40. Eläkkeet

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtu-
vista menoista (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 14 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Määrärahan vähennys ai-

heutuu vakuutusmaksutuottoarvion, avoimien
maksujen määrän sekä etuusmenoarvioiden
tarkentumisesta.

2010 IV lisätalousarvio -14 000 000
2010 talousarvio 124 000 000
2009 tilinpäätös 87 800 000
2008 tilinpäätös 56 600 000

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiske-
lun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään lisäystä 450 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu Eläketurvakeskukselle syntyneiden
hoitokulujen korvaamisesta vuosilta 2007—
2009 todellisia kustannuksia vastaavasti.

2010 IV lisätalousarvio 450 000
2010 talousarvio 600 000
2009 tilinpäätös 183 043
2008 tilinpäätös 106 823



33.6072

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja ter-
veydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin
menoihin (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahasta saa käyttää 600 000
euroa valtionavustuksen maksamiseen Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäl-
le Kauhajoen ampumistapauksesta aiheutunei-
siin ylimääräisiin kustannuksiin.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on tarkoi-
tus käyttää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymälle Kauhajoen ampumistapa-
uksesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustan-
nuksiin maksettavaan valtionavustukseen.
Kauhajoen ampumistapauksen jälkihoitoa var-
ten on perustettu hanke, jota hallinnoi Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymä.

2010 IV lisätalousarvio 600 000
2010 talousarvio 27 300 000
2009 tilinpäätös 23 120 000
2008 tilinpäätös 24 800 000

32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksi-
köille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutki-
mustoimintaan (kiinteä määräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahasta saa käyttää enintään 340 000
euroa Tampereen yliopistollisen sairaalan eri-
tyisvastuualueella tehtävän reumatautien yli-

opistotasoisen tutkimuksen ylimääräisen eri-
tyiskorvauksen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Määräraha oli tarkoitettu
Reumasäätiön sairaalalle maksettavan tutki-
muskorvauksen maksamiseen. Reumasäätiön
sairaalan toiminta päättyi 30.3.2010, mistä
syystä korvausta ei voida sille maksaa. Korva-
us on tarkoitus maksaa Tampereen yliopistolli-
selle sairaalalle käytettäväksi erityisvastuualu-
een reumatautien yliopistotasoiseen tutkimuk-
seen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2010 IV lisätalousarvio —
2010 talousarvio 40 000 000
2009 tilinpäätös 40 000 000
2008 tilinpäätös 48 743 005

35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulo-
tuen kustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 31 000 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu arvioitua suuremmasta toimeentulotu-
kea saavien kotitalouksien määrän kasvusta.

2010 IV lisätalousarvio 31 000 000
2010 talousarvio 313 000 000
2009 tilinpäätös 268 693 902
2008 tilinpäätös 225 211 561

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 142 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu palkkausten sopimustarkistuksesta.

2010 IV lisätalousarvio 142 000
2010 III lisätalousarvio 161 000
2010 talousarvio 21 418 000
2009 tilinpäätös 28 490 000
2008 tilinpäätös 27 345 000
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot

21. Ympäristöministeriön hallinnonalan
tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 400 000
euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää enintään yhtä hen-
kilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän
palkkaamiseen määräaikaisiin tuottavuus-
hankkeiden hankehallintatehtäviin.

Momentin määräraha muutetaan kolmevuo-
tiseksi siirtomäärärahaksi.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on siirtoa
momentilta 28.70.20 ympäristöhallinnon tuot-
tavuushankkeina toteutettaviin tietojärjestel-
mähankkeisiin.  Tietojärjestelmähankkeet ovat
luonnonsuojelualueita koskevan tiedon hallin-
nan kehittäminen (SALTI), ympäristölupahal-
linnon järjestelmäuudistus (LUPA) ja ympä-
ristötietovarantojen käytön kehittämisen 2-vai-
he (TIVA 2). 

Henkilön palkkaaminen toteutetaan hallin-
nonalan tuottavuusohjelman puitteissa.

2010 IV lisätalousarvio 2 400 000
2010 talousarvio 405 000
2009 tilinpäätös 202 000

29. Ympäristöministeriön hallinnonalan ar-
vonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 200 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu menoarvion tarkentumisesta muun mu-
assa aluehallinnon uudistukseen liittyen sekä
arvonlisäverokannan muuttumisesta.

2010 IV lisätalousarvio 2 200 000
2010 talousarvio 6 000 000
2009 tilinpäätös 9 779 817
2008 tilinpäätös 9 429 573

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtä-
vät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000
euroa.

Lisämäärärahaa saa käyttää Selkämeren kan-
sallispuiston perustamisesta aiheutuviin me-
noihin. 

S e l v i t y s o s a :  Hallitus on antanut val-
tioneuvoston 200-vuotisjuhlaistunnossaan
2.10.2009 tekemään periaatepäätökseen liitty-
en lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen
(HE 103/2010 vp) Selkämeren kansallispuis-
ton perustamisesta. 



35.1074

2010 IV lisätalousarvio 500 000
2010 III lisätalousarvio 1 290 000
2010 I lisätalousarvio 375 000
2010 talousarvio 26 291 000
2009 tilinpäätös 25 885 000
2008 tilinpäätös 24 754 000
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Pääluokka 36
VALTIONVELAN KOROT

01. Valtionvelan korko

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 56 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Korkomenoarviota on

tarkistettu kuluvan vuoden syyskuun lopun to-
teutuneiden korkomenojen sekä toteutuneen
lainanoton mukaisesti. Korkomenojen arvioin-
nissa on laskentaoletuksena käytetty laskenta-
hetken markkinakorkotasoja; 1,77 % lyhyttä
korkoa alle kolmen vuoden korkojaksoille ja
2,68 % pitkää korkoa yli kolmen vuoden kor-
kojaksoille.

2010 IV lisätalousarvio -56 000 000
2010 III lisätalousarvio -100 000 000
2010 talousarvio 2 039 000 000
2009 tilinpäätös 1 844 277 244
2008 tilinpäätös 2 229 927 546

Vähennyksen erittely (milj. euroa)

Velkasitoumuslainat -50
Sarjaobligaatiolainat -6
Yhteensä -56


