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Valtion talousarvio vuodelle 2011

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011:

TULOARVIOT

Osasto 11
euroa

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i 35 830 174 000

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i 11 844 000 000

01. Ansio- ja pääomatuloverot i............................................................ 7 410 000 000
02. Yhteisövero i .................................................................................. 3 789 000 000
03. Korkotulojen lähdevero i ................................................................ 240 000 000
04. Perintö- ja lahjavero i ..................................................................... 405 000 000

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut i 15 365 100 000

01. Arvonlisävero i............................................................................... 14 571 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero i ................................. 638 000 000
03. Apteekkimaksut i ........................................................................... 156 100 000

08. Valmisteverot i 5 990 000 000

01. Tupakkavero i ................................................................................ 704 000 000
04. Alkoholijuomavero i....................................................................... 1 309 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero i .................. 115 000 000
07. Energiaverot i ................................................................................. 3 850 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero i ........................................ 12 000 000

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20100126
http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20100228


3910 N:o 1186

10. Muut verot i 2 520 000 000

03. Autovero i ...................................................................................... 1 012 000 000
05. Varainsiirtovero i ........................................................................... 550 000 000
06. Arpajaisvero i ................................................................................. 162 000 000
07. Ajoneuvovero i ............................................................................... 706 000 000
08. Jätevero i ........................................................................................ 90 000 000

19. Muut veronluonteiset tulot i 111 074 000

02. Lästimaksut i .................................................................................. 800 000
03. Ratavero i ....................................................................................... 20 800 000
04. Eräät viestinnän maksut i................................................................ 5 598 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu i .................................................... 7 800 000
06. Väylämaksut i ................................................................................ 68 476 000
08. Öljyjätemaksu i .............................................................................. 4 600 000
09. Muut verotulot i ............................................................................. 3 000 000

Osasto 12

12. SEKALAISET TULOT i 4 703 129 000

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala i 11 230 000

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot i .................................... 11 230 000

25. Oikeusministeriön hallinnonala i 84 200 000

10. Tuomioistuintulot i ......................................................................... 26 000 000
20. Ulosottomaksut i ............................................................................ 58 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot i ................................. 200 000

26. Sisäasiainministeriön hallinnonala i 13 201 000

98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallin-
taan i .............................................................................................. 13 101 000

99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot i ............................. 100 000

27. Puolustusministeriön hallinnonala i 681 000

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot i .................................. 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista i............. 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot i ............................. 655 000

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala i 1 944 372 000

10. Tullilaitoksen tulot i ....................................................................... 4 502 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista i ........................................ 130 092 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista i ...................... 24 920 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista i 19 852 000
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25. Metallirahatulot i ............................................................................ 25 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta i ........................................................ 1 553 315 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvityk-

set i ................................................................................................ 102 766 000
52. Vakuutusmaksut i ........................................................................... 22 030 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot i ......... 46 000 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen i .... 2 800 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot i ......................... 13 095 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala i 552 131 000

70. Opintotukitoiminnan tulot i ............................................................ 32 300 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista i ....... 515 831 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot i .............. 4 000 000

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala i 890 380 000

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot i ................................. 559 198 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta i ............................ 285 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta i ........... 8 600 000
04. EU:lta saatavat muut tulot i ............................................................ 100 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta i ................................... 8 750 000
31. Lihantarkastuksen toimintatulot i ................................................... 141 000
32. Kasvinjalostusmaksut i ................................................................... 580 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut i .............................................. 2 300 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut i ....................................................... 560 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut i ..................................................... 5 400 000
43. Viehekalastusmaksut i .................................................................... 2 800 000
44. Kalastuksenhoitomaksut i ............................................................... 6 217 000
45. Riistanhoitomaksut i ....................................................................... 9 234 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot i ............. 1 500 000

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i 7 792 000

10. Liikenneviraston tulot i .................................................................. 7 734 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot i ........... 58 000

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala i 296 657 000

20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot i........................................ 2 530 000
30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalve-
luista i ............................................................................................ 200 000

31. Palkkaturvamaksujen palautukset i ................................................. 28 827 000
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saa-

tavat tulot i ..................................................................................... 237 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot i.................. 28 100 000

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala i 471 735 000

02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot i ................. 960 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot i .................................... 500 000
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90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto i ............................................... 374 300 000
98. Valtionapujen palautukset i ............................................................ 95 800 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot i ............... 175 000

35. Ympäristöministeriön hallinnonala i 184 650 000

10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista i ........................ 14 650 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta i ...................................................... 166 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot i ............................ 4 000 000

39. Muut sekalaiset tulot i 246 100 000

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista i .............. 101 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot i ................................................... 90 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset i .......................................... 50 000 000
07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvauk-

set i ................................................................................................ 2 600 000
10. Muut sekalaiset tulot i .................................................................... 2 500 000

Osasto 13

13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON 
TULOUTUKSET i 1 752 080 000

01. Korkotulot i 137 080 000

04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille i........................................... 26 100 000
05. Korot muista lainoista i .................................................................. 8 180 000
07. Korot talletuksista i ........................................................................ 90 000 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korko-

tulot i ............................................................................................. 12 800 000

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot i 1 300 000 000

01. Osinkotulot ja osakkeiden nettomyyntitulot i .................................. 1 300 000 000

04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta i 150 000 000

01. Osuus Suomen Pankin voitosta i ..................................................... 150 000 000

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset i 165 000 000

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset i ....................................... 165 000 000
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Osasto 15

15. LAINAT i 8 241 458 000

01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat i 170 833 000

02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille i ........................... 130 400 000
04. Muiden lainojen lyhennykset i ........................................................ 40 433 000

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta i 8 070 625 000

01. Nettolainanotto ja velanhallinta i .................................................... 8 070 625 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

50 526 841 000
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 21
euroa

21. EDUSKUNTA i 133 253 000

01. Kansanedustajat i 20 730 000

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) i ....................... 20 730 000

10. Eduskunnan kanslia i 84 378 000

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) i ................. 53 378 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i.......................................... 8 100 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomäärä-

raha 3 v) i ....................................................................................... 2 400 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) i ... 20 500 000

20. Eduskunnan oikeusasiamies i 5 331 000

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomää-
räraha) i.......................................................................................... 5 331 000

30. Ulkopoliittinen instituutti i 3 304 000

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i .... 3 109 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i.......................................... 195 000

40. Valtiontalouden tarkastusvirasto i 15 583 000

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v) i .............................................................................................. 14 963 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i.......................................... 620 000

90. Eduskunnan muut menot i 3 927 000

50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (arviomääräraha) i 3 927 000

Pääluokka 22

22. TASAVALLAN PRESIDENTTI i 21 837 000

01. Tasavallan presidentti i 3 212 000

01. Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) i................ 297 000
02. Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) i .................................. 65 000
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20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomäärä-
raha) i............................................................................................. 2 850 000

02. Tasavallan presidentin kanslia i 18 625 000

01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v) i .............................................................................................. 8 275 000

02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) i ......... 350 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i.......................................... 3 000 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) i ........................................ 7 000 000

Pääluokka 23

23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA i 79 285 000

01. Hallinto i 36 689 000

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ..... 27 777 000
02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arvio-

määräraha) i ................................................................................... 5 045 000
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) i ....... 867 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i.......................................... 3 000 000

10. Omistajaohjaus i 2 700 000

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) i........................................... 2 700 000

20. Poliittisen toiminnan avustaminen i 36 000 000

50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) i .......................... 36 000 000

30. Oikeuskanslerinvirasto i 3 181 000

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ...... 3 181 000

90. Muut menot i 715 000

21. Kunniamerkit (arviomääräraha) i .................................................... 640 000
58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirto-

määräraha 3 v) i ............................................................................. 75 000

Pääluokka 24

24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 1 268 352 000

01. Ulkoasiainhallinto i 222 247 000

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ............. 200 437 000
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21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirto-
määräraha 2 v) i ............................................................................. 247 000

29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arvio-
määräraha) i ................................................................................... 17 563 000

74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) i ........................................ 4 000 000

10. Kriisinhallinta i 76 680 000

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomäärä-
raha) i............................................................................................. 58 332 000

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomäärä-
raha) i............................................................................................. 18 348 000

20. Lähialueyhteistyö i 16 000 000

66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) i........................................ 16 000 000
67. Suomen osuus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin osake-

pääoman korotuksesta i .................................................................. —

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö i 859 248 000

50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle i ............................ —
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) i ...................... 844 248 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottami-

nen (siirtomääräraha 3 v) i .............................................................. 15 000 000

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i 94 177 000

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) i ........................................... 1 870 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) i ............................... 39 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) i .......... 90 768 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirto-

määräraha 3 v) i ............................................................................. 500 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) i.................................................. 1 000 000

Pääluokka 25

25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 836 350 000

01. Ministeriö ja hallinto i 111 438 000

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ............... 25 704 000
02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v) i ............................................................................. 1 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ................ 7 129 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i ............................ 1 854 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) i ..................................................... 8 860 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomäärä-

raha 2 v) i ....................................................................................... 119 000
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29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomäärä-
raha) i............................................................................................. 51 000 000

50. Avustukset (kiinteä määräraha) i .................................................... 2 621 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) i ................... 14 150 000

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu i 338 325 000

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ......... 8 474 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v) i .............................................................................................. 10 340 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ....... 235 579 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v) i .................................................................... 27 481 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ........ 14 451 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomäärä-

raha) i............................................................................................. 42 000 000

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta i 98 806 000

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v) i ............................................................................. 98 806 000

30. Syyttäjät i 43 835 000

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ................. 43 835 000

40. Rangaistusten täytäntöönpano i 225 524 000

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ..... 219 499 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) i .............................................. 6 025 000

50. Vaalimenot i 18 422 000

20. Vaalimenot (arviomääräraha) i ....................................................... 18 422 000

Pääluokka 26

26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 1 325 426 000

01. Hallinto i 92 881 000

01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ........... 22 025 000
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v) i .............................................................................................. 471 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) i ..................... 4 711 000
21. Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirto-

määräraha 2 v) i ............................................................................. 426 000
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 

(siirtomääräraha 3 v) i .................................................................... 10 540 000
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29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arvio-
määräraha) i ................................................................................... 53 500 000

65. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomail-
le (arviomääräraha) i ...................................................................... 1 208 000

10. Poliisitoimi i 690 553 000

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ....................... 687 053 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arvio-

määräraha) i ................................................................................... 3 500 000

20. Rajavartiolaitos i 245 981 000

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i .............. 221 071 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) i .................... 24 910 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset i 86 738 000

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i..................... 14 029 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ............ 58 693 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) i ..................................................... 3 406 000
31. Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) i ................ 3 510 000
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) i .. 7 100 000

40. Maahanmuutto i 209 273 000

01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ........ 18 643 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 

(siirtomääräraha 2 v) i .................................................................... 1 381 000
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) i.................... 876 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) i .............................. 102 056 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) i 86 317 000

Pääluokka 27

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 2 856 293 000

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto i 345 379 000

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ........... 18 645 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirto-

määräraha 2 v) i ............................................................................. 635 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomää-

räraha) i.......................................................................................... 326 099 000

10. Sotilaallinen maanpuolustus i 2 451 284 000

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ................ 1 698 738 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) i ...................... 737 755 000
19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) i................. 12 500 000
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50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määrä-
raha) i............................................................................................. 2 291 000

30. Sotilaallinen kriisinhallinta i 59 630 000

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomäärä-
raha 2 v) i ....................................................................................... 59 620 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) i.................................................. 10 000

Pääluokka 28

28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 15 293 918 000

01. Hallinto i 101 944 000

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ....... 32 368 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v) i ... 215 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirto-

määräraha 2 v) i ............................................................................. 1 159 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arvio-

määräraha) i ................................................................................... 68 202 000

10. Verotus ja tullitoimi i 613 064 000

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ...................... 397 022 000
02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ...................... 157 742 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) i .................................... 2 600 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) i ..................... 37 700 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) i .................................. 18 000 000

20. Palvelut valtioyhteisölle i 25 439 000

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i .................... 14 448 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v) i .............................................................................................. 1 050 000
06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i 8 731 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toiminta-

menot (arviomääräraha) i................................................................ 10 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittämi-

nen (siirtomääräraha 3 v) i .............................................................. 1 200 000
88. Senaatti-kiinteistöt i ....................................................................... —

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto i 53 192 000

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ................. 44 857 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v) i ............................................................................. 4 142 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i..... 4 193 000
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40. Valtion alue- ja paikallishallinto i 83 899 000

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ............ 50 005 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ....................... 32 228 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) i ......... 1 666 000

50. Eläkkeet ja korvaukset i 4 056 319 000

15. Eläkkeet (arviomääräraha) i ............................................................ 3 868 145 000
16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) i ........................................ 2 765 000
17. Muut eläkemenot (arviomääräraha) i .............................................. 30 944 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) i ......................................... 39 300 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arvio-

määräraha) i ................................................................................... 102 365 000
95. Ennakkotuloista maksettavat korkomenot (arviomääräraha) i ......... 12 800 000

60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot i 2 195 000

01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirto-
määräraha 2 v) i ............................................................................. 1 000 000

02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) i .................... 50 000
03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arvio-

määräraha) i ................................................................................... 150 000
20. Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i ..................... 675 000
60. Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) i .................................. 320 000

70. Valtionhallinnon kehittäminen i 41 543 000

01. Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) i............. 7 343 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät 

(siirtomääräraha 3 v) i .................................................................... 21 000 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i .......................... 13 200 000

80. Ahvenanmaan maakunnan tukeminen i 215 053 000

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) i ............................ 191 053 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) i ........... 15 000 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle 

(arviomääräraha) i .......................................................................... 9 000 000

90. Kuntien tukeminen i 8 173 940 000

20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomäärä-
raha 3 v) i ....................................................................................... 20 000 000

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomäärä-
raha) i............................................................................................. 8 039 480 000

31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-
avustukset (arviomääräraha) i ......................................................... 114 460 000

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen i 148 000 000

41. Energiaverotuki (arviomääräraha) i ................................................ 148 000 000
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92. EU ja kansainväliset järjestöt i 1 773 930 000

20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin 
(siirtomääräraha 2 v) i .................................................................... 2 800 000

40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä 
määräraha) i ................................................................................... 7 500 000

67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunasta-
minen (arviomääräraha) i................................................................ 170 000

68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin 
peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) i ........................... 3 460 000

69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) i ............................... 1 760 000 000

99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot i 5 400 000

95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) i ................. 300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) i ............................. 5 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) i .......................... 100 000

Pääluokka 29

29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA i 6 729 748 000

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot i 114 605 000

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v) i ....................................................................................... 25 266 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ................ 21 748 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn 

toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ............................................. 8 748 000
04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v) i ..... 2 489 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) i ............................ 4 711 000
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) i...................... 15 438 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 

(arviomääräraha) i .......................................................................... 30 800 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) i ............................................ 585 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä 

määräraha) i ................................................................................... 2 620 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) i ..... 2 200 000

10. Yleissivistävä koulutus i 905 168 000

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v) i .............................................................................................. 45 610 000

02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v) i ....................................................................................... 6 000

20. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i ... 12 889 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustan-

nuksiin (arviomääräraha) i .............................................................. 791 917 000
34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin 

(siirtomääräraha 3 v) i .................................................................... 53 200 000
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51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) i ............................. 1 546 000

20. Ammatillinen koulutus i 698 019 000

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v) i .............................................................................................. 8 290 000

20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) i................ 3 026 000
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i...... 1 364 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustan-

nuksiin (arviomääräraha) i .............................................................. 685 339 000

30. Aikuiskoulutus i 512 711 000

20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomäärä-
raha 2 v) i ....................................................................................... 24 247 000

21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i ................. 1 985 000
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin 

(arviomääräraha) i .......................................................................... 167 109 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arvio-

määräraha) i ................................................................................... 148 629 000
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomäärä-

raha) i............................................................................................. 140 552 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuk-

siin (arviomääräraha) i ................................................................... 20 519 000
52. Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin 

(siirtomääräraha 3 v) i .................................................................... 1 000 000
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) i ............................. 8 670 000

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus i 2 926 924 000

01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i .............. 12 969 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i .................. 19 309 000
03. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v) i ............................................................................. 2 443 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i .................. 1 599 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 

3 v) i .............................................................................................. 23 536 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkea-

koulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i ............................ 409 774 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) i....... 1 838 593 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) i...... 234 711 000
52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yli-

opiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) i ........... 31 707 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen 

(arviomääräraha) i .......................................................................... 100 300 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) i ..... 15 733 000
88. Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan 

(kiinteä määräraha) i ...................................................................... 25 000 000
89. Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituk-

siin (kiinteä määräraha) i ................................................................ 211 250 000
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70. Opintotuki i 937 135 000

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v) i ............................................................................. 686 000

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) i ............................ 36 400 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) i ................................... 824 505 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) i ................ 29 200 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) i . 5 244 000
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden 

koulumatkatuki (arviomääräraha) i ................................................. 41 100 000

80. Taide ja kulttuuri i 426 047 000

01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot 
(siirtomääräraha 2 v) i .................................................................... 5 085 000

02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ............ 18 729 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i.. 2 685 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ..................... 19 813 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ... 6 697 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomäärä-

raha 2 v) i ....................................................................................... 6 814 000
07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i 614 000
08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v) i .............................................................................................. 971 000
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomäärä-

raha) i............................................................................................. 17 850 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (arviomääräraha) i 4 471 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustan-

nuksiin (arviomääräraha) i .............................................................. 42 109 000
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) i ........... 20 078 000
33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämi-

seen (arviomääräraha) i .................................................................. 106 000
34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuk-

siin (siirtomääräraha 3 v) i.............................................................. 5 000 000
40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) i ............ 252 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) i .......................................... 9 475 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) i 13 160 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen 

(arviomääräraha) i .......................................................................... 220 662 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) i ................... 18 824 000
54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin 

(kiinteä määräraha) i ...................................................................... 3 096 000
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) i .... 2 500 000
56. Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i ...................... 100 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) i ....................................... 2 100 000
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 

3 v) i .............................................................................................. 939 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnos-

sapito (siirtomääräraha 3 v) i .......................................................... 3 900 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) i 17 000
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90. Liikuntatoimi i 143 883 000

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikunta-
kasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) i ................................. 143 286 000

52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) i .. 597 000

91. Nuorisotyö i 65 256 000

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämi-
seen (arviomääräraha) i .................................................................. 51 583 000

51. Nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö ja ehkäisevä huumetyö 
(siirtomääräraha 2 v) i .................................................................... 13 323 000

52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) i 350 000

Pääluokka 30

30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 2 832 069 000

01. Hallinto i 93 987 000

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v) i .............................................................................................. 25 716 000

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v) i.......................................................... 5 848 000

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i................. 24 315 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i........................ 862 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) i ............................ 669 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i ............................ 3 643 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 

(arviomääräraha) i .......................................................................... 24 220 000
40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) i .................. 5 000 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) i .......... 3 714 000

10. Maaseudun kehittäminen i 167 843 000

50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 
3 v) i .............................................................................................. 10 668 000

54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä 
varoilla (siirtomääräraha 2 v) i ....................................................... 8 582 000

55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) i ............................. 5 020 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) i . 71 700 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehit-

tämisestä (arviomääräraha) i ........................................................... 68 600 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i............................. 3 273 000

20. Maatalous i 2 154 099 000

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot 
(siirtomääräraha 2 v) i .................................................................... 32 907 000

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) i .. 559 165 000
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41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) i ....................... 555 400 000
42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) i ...................... 3 400 000
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja 

ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) i ....................... 372 210 000
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) i ................................. 422 673 000
45. Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 

2 v) i .............................................................................................. 129 500 000
46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i ... 3 781 000
47. Elintarvikeketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i ................... 1 513 000
48. Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirto-

määräraha 3 v) i ............................................................................. 1 610 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) i ............ 41 100 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) i ............................ 1 000 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v) i . 29 840 000

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu i 52 343 000

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v) i ....................................................................................... 39 465 000

20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) i ........................................... 5 430 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha) i ............................................... 7 448 000

40. Kala-, riista- ja porotalous i 66 630 000

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v) i ............................................................................. 17 183 000

20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) i ........................ 2 300 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomäärä-

raha) i............................................................................................. 5 400 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomäärä-

raha 2 v) i ....................................................................................... 4 300 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i ........................... 1 805 000
50. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i .. 9 234 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i ........................... 6 303 000
52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun 

liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha) i................................... 3 570 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistä-

minen (siirtomääräraha 3 v) i .......................................................... 15 778 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomäärä-

raha 3 v) i ....................................................................................... 757 000

50. Vesitalous i 32 853 000

20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) i ........... 11 434 000
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) i ...... 20 158 000
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) i 420 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 

(siirtomääräraha 3 v) i .................................................................... 841 000

60. Metsätalous i 193 913 000

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ..... 42 426 000
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41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) i .......................... 621 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille 

(siirtomääräraha 2 v) i .................................................................... 48 805 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha) i ............................................... 50 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) i 76 030 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i .............. 11 325 000
47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) i .................................. 13 500 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) i.................. 1 106 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 

3 v) i .............................................................................................. 50 000

63. Metsähallitus i 5 763 000

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 
3 v) i .............................................................................................. 5 763 000

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri i 64 638 000

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i .......... 53 906 000
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ......... 3 732 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomäärä-

raha) i............................................................................................. 7 000 000

Pääluokka 31

31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA i 2 059 339 000

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot i 342 622 000

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v) i .............................................................................................. 23 691 000

21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmäärä-
raha (siirtomääräraha 2 v) i ............................................................ 211 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 
(arviomääräraha) i .......................................................................... 317 778 000

40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) i ........................................... 942 000

10. Liikenneverkko i 1 423 606 000

01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i .................. 83 229 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) i .......................................... 907 577 000
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) i .. 13 000 000
40. Avustus Finavia Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) i .............................. 1 100 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon 

(siirtomääräraha 3 v) i .................................................................... 2 700 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen 

(siirtomääräraha 3 v) i .................................................................... 23 000 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) i ... 28 350 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i .......................... 54 700 000
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78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) i .................................... 249 600 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) i ........................... 60 350 000

20. Liikenteen turvallisuus ja valvonta i 35 375 000

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v) i ....................................................................................... 35 375 000

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut i 197 819 000

42. Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha) i ........................ 841 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen 

(arviomääräraha) i .......................................................................... 84 236 000
46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) i .................. —
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) i ............. 800 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) i ................................. 4 200 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 

3 v) i .............................................................................................. 64 675 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirto-

määräraha 3 v) i ............................................................................. 9 367 000
65. Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha) i .............................. 33 700 000
66. Yhteysaluspalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) i ......... —

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen i 19 456 000

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ................. 7 806 000
42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) i .................................... 500 000
44. Valtionavustus suomalaisten televisio- ja radio-ohjelmien lähettä-

miseen ulkomaille (kiinteä määräraha) i ......................................... 1 350 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttami-

seen (siirtomääräraha 3 v) i ............................................................ 9 800 000

50. Tutkimus i 40 461 000

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i............ 40 461 000

Pääluokka 32

32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA i 3 316 409 000

01. Hallinto i 357 224 000

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i 51 182 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v) i ............................................................................. 208 406 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) i ................................................... 5 575 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha 

(siirtomääräraha 2 v) i .................................................................... 3 725 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 

(arviomääräraha) i .......................................................................... 78 266 000
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60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) i ....................... 20 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirto-

määräraha 2 v) i ............................................................................. 10 040 000
95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomäärä-

raha) i............................................................................................. 10 000

20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen i 827 382 000

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v) i ....................................................................................... 41 140 000

02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v) i ....................................................................................... 86 720 000

03. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v) i .............................................................................................. 16 628 000

05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i .... 6 507 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimin-

tamenot (siirtomääräraha 3 v) i ....................................................... 47 686 000
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomäärä-

raha 2 v) i ....................................................................................... 10 289 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arvio-

määräraha) i ................................................................................... 430 650 000
41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan 

edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) i .............................................. 40 052 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i .......... 5 100 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomäärä-

raha) i............................................................................................. 27 710 000
45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomää-

räraha 3 v) i .................................................................................... 10 000 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) i .......... 104 900 000

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka i 1 358 157 000

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i 161 833 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) i ... 53 486 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) i .............................. 5 000 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arvio-

määräraha) i ................................................................................... 41 900 000
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomäärä-

raha) i............................................................................................. 13 400 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) i ....................................................... 29 500 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) i ........ 535 338 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) i 17 700 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arvio-

määräraha) i ................................................................................... 500 000 000

40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä i 21 004 000

01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ................. 4 839 000
02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ................... 5 484 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomäärä-

raha 3 v) i ....................................................................................... 1 394 000
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04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i 2 103 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 

2 v) i .............................................................................................. 4 711 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) i ............... 823 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) i ..................................... 1 630 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) i ........... 20 000

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka i 615 233 000

43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) i.......................... 32 156 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) i .............................. 56 188 000
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakenne-

rahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) i 526 889 000

60. Energiapolitiikka i 137 409 000

01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ..... 2 009 000
20. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä 

energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) i ............................................ 3 900 000
28. Materiaalitehokkuuden ja ympäristömerkintätoiminnan edistäminen 

(siirtomääräraha 3 v) i .................................................................... 700 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) i ....................................................... 63 800 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) i ........ 100 000
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) i............................................ 11 500 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) i...................... 55 350 000
50. Energiataloudelliset avustukset yhdistyksille (siirtomääräraha 3 v) i 50 000

Pääluokka 33

33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 11 518 334 000

01. Hallinto i 87 231 000

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v) i ....................................................................................... 39 261 000

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot 
(siirtomääräraha 2 v) i .................................................................... 2 143 000

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v) i ............................................................................. 4 475 000

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ..... 691 000
05. Valtion koulukotien sekä vankilan perheosaston toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v) i .................................................................... 551 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastieto-

järjestelmät (siirtomääräraha 3 v) i ................................................. 16 400 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 

(arviomääräraha) i .......................................................................... 19 500 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) i 4 210 000
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02. Valvonta i 42 024 000

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ......... 13 850 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v) i .................................................................... 14 718 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (siirtomääräraha 2 v) i 4 056 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arvio-

määräraha) i ................................................................................... 9 400 000

03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta i 111 537 000

04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v) i ....................................................................................... 66 809 000

50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) i... 37 628 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) i................................... 7 100 000

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut i 2 398 200 000

28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston 
toimintakulut (arviomääräraha) i .................................................... 140 400 000

50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen 
(arviomääräraha) i .......................................................................... 11 700 000

51. Lapsilisät (arviomääräraha) i .......................................................... 1 427 600 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) i ............. 1 500 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) i ................................................... 21 800 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) i ....................................................... 608 000 000
55. Elatustuki (arviomääräraha) i ......................................................... 169 800 000
60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) i ................. 17 400 000

20. Työttömyysturva i 1 918 026 000

31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 
(arviomääräraha) i .......................................................................... 19 726 000

50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) i ........................ 768 100 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) i ........................ 154 400 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) i ....................... 911 400 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) i .................... 24 500 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) i ................ 39 900 000

30. Sairausvakuutus i 1 252 780 000

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arvio-
määräraha) i ................................................................................... 1 252 780 000

40. Eläkkeet i 4 260 153 000

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) i ... 50 900 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista 

(arviomääräraha) i .......................................................................... 530 150 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomäärä-

raha) i............................................................................................. 121 900 000
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53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläk-
keestä (arviomääräraha) i ............................................................... 910 000

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustan-
nuksista (arviomääräraha) i ............................................................ 15 500 000

57. Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) i ............................. 4 343 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomäärä-

raha) i............................................................................................. 3 536 450 000

50. Veteraanien tukeminen i 346 600 000

30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) i ... 1 750 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) i...................................................... 49 800 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) i................................... 190 553 000
52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirto-

määräraha 2 v) i ............................................................................. 65 207 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirto-

määräraha 2 v) i ............................................................................. 3 100 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintama-

sotilaille (siirtomääräraha 2 v) i ...................................................... 94 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) i ................. 3 500 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 

2 v) i .............................................................................................. 30 588 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomäärä-

raha 2 v) i ....................................................................................... 2 008 000

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto i 545 440 000

30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden 
kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) i .............................................. 200 000

31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja 
eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) i ............................ 22 000 000

32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoito-
lain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) i ............... 40 000 000

33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammas-
lääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) i . 109 170 000

34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeus-
psykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin 
kustannuksiin (arviomääräraha) i.................................................... 9 570 000

35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arvio-
määräraha) i ................................................................................... 342 300 000

36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
turvaamiseksi (kiinteä määräraha) i ................................................ 600 000

40. Valtion rahoitus lääkärihelikopteritoiminnan menoihin (siirto-
määräraha 3 v) i ............................................................................. 11 800 000

63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä 
määräraha) i ................................................................................... 3 500 000

64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuk-
siin (siirtomääräraha 3 v) i.............................................................. 6 300 000
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70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen i 62 598 000

01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v) i ....................................................................................... 25 648 000

20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) i .................................. 25 390 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) i .......................................... 1 000 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) i ............................. 1 360 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i ............................... 5 200 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta 

aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) i ........................... 2 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (kiinteä määräraha) i ... 1 100 000

80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta i 218 740 000

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuk-
siin (arviomääräraha) i ................................................................... 199 700 000

41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin 
(siirtomääräraha 2 v) i .................................................................... 2 600 000

42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin 
(siirtomääräraha 2 v) i .................................................................... 300 000

50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitus-
palvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) i .......................... 16 140 000

90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset i 275 005 000

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvin-
voinnin edistämiseen (arviomääräraha) i......................................... 275 005 000

Pääluokka 35

35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i 323 228 000

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot i 74 927 000

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i .......... 35 451 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i 30 710 000
21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirto-

määräraha 2 v) i ............................................................................. 716 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arvio-

määräraha) i ................................................................................... 6 000 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) i 2 050 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu i 102 817 000

20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) i ........................... 6 000 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) i ...................... 2 940 000
23. Itämerensuojelu (siirtomääräraha 3 v) i .......................................... 3 000 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) i ... 25 867 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) i ............................ 4 300 000
61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i................. 2 000 000
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63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomäärä-
raha 3 v) i ....................................................................................... 39 830 000

64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnon-
suojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) i ...................................... 4 000 000

65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) i 300 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirto-

määräraha 2 v) i ............................................................................. 1 580 000
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v) i ............................................. 13 000 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen i 145 484 000

01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v) i ............................................................................. 4 634 000

37. Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomäärä-
raha 3 v) i ....................................................................................... 2 000 000

55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) i ..................... 90 500 000
56. Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöi-

den korjauksiin (arviomääräraha) i ................................................. 46 000 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon i ...................................................... —
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) i ......... 2 350 000

Pääluokka 36

36. VALTIONVELAN KOROT i 1 933 000 000

01. Valtionvelan korko i 1 894 000 000

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) i ........................................... 1 894 000 000

09. Muut menot valtionvelasta i 39 000 000

20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) i ............... 39 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

50 526 841 000
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YLEISET MÄÄRÄYKSET

Brutto- ja nettobudjetointi

Valtion talousarviossa noudatetaan pääsääntönä
bruttobudjetointia. Nettobudjetointi on talous-
arviosta annetussa laissa tarkoin rajoitettu poik-
keus pääsäännöstä.

Talousarviossa voidaan nettobudjetoida
1) uudet valtionlainat, valtionlainoista saata-

vat emissiovoitot ja pääomavoitot ja valtionlai-
nojen pääomaa suojaavista johdannaisista kerty-
vät tulot sekä valtionvelan kuoletukset, valtion-
lainoihin liittyvät pääomatappiot ja emissiotap-
piot ja valtionlainojen pääomaa suojaavista joh-
dannaisista aiheutuvat menot;

2) valtionlainoista saatavat korkotulot ja val-
tionlainojen koronmaksua suojaavista johdan-
naisista kertyvät tulot sekä valtionlainoista
aiheutuvat korkomenot ja valtionlainojen koron-
maksua suojaavista johdannaisista aiheutuvat
menot;

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät
tulot ja siitä aiheutuvat menot;

4) osakkeiden myynnistä kertyvät tulot sekä
myyntiin liittyvät myyntipalkkiot ja valtion os-
tajan puolesta vastattavaksi ottamat maksuvel-
voitteet;

5) eläkelaitokselle lain nojalla maksettava
maksuvalmiussuoritus ja suorituksen palautus
valtiolle;

6) lakiin perustuva valtionapu kunnalle ja
kunnan maksettavaksi valtiolle valtionapujärjes-
telmän määräytymisperusteiden mukaan tuleva
määrä.

Palkkausmomentille voidaan nettobudjetoida
virastolle työnantajana maksetut, mutta työn-
tekijälle myönnetyt sairausvakuutuksen mukai-
set sairaus- ja äitiyspäivärahat, työkyvyttömyys-
eläke ja kuntoutusraha silloin, kun virasto mak-
saa työntekijälle palkan sairaus- ja äitiysloman
ajalta tahi työkyvyttömyyseläkeajalta tai kun-
toutusrahakaudelta sekä saadut korvaukset työ-
terveydenhuollon kustannuksiin. Mainitut tulot
voidaan viraston tai laitoksen toiminnasta kerty-

vinä tuloina nettobudjetoida palkkausmomentil-
le, vaikka momentin perusteluissa ei olisi mer-
kitty myönnetyn nettomäärärahaa.

Toimintamenomomentin vakiosisällön ku-
vauksessa mainitut virastolle työnantajana mak-
setut tulot, vakuutus- ja vahingonkorvaukset,
työpaikkaruokaloiden käytöstä saadut korvauk-
set sekä viraston toimitilojen satunnaisesta luo-
vuttamisesta ulkopuolisille yksittäisiä tilaisuuk-
sia varten saadut tulot sekä virastolle maksetut
korvaukset korkeakouluharjoittelijoista ja sivii-
lipalvelusvelvollisista voidaan viraston tai lai-
toksen toiminnasta kertyvinä tuloina nettobudje-
toida vähentämällä ne asianomaiselta toiminta-
menomomentilta, vaikka sille ei olisi momentin
perusteluissa merkitty myönnetyn nettomäärä-
rahaa. Toimintamenomäärärahan kanssa saa
lisäksi nettouttaa myyntituotot sellaisesta irtai-
mesta käyttöomaisuudesta, jonka hankinta ra-
hoitetaan toimintamenomäärärahasta. Kiinteän
omaisuuden, finanssisijoitusten (esim. osakkeet
ym. arvopaperit) ja erillismomenteilta rahoitet-
tavan irtaimen käyttöomaisuuden myyntituot-
toja ei saa kuitenkaan nettouttaa toimintame-
nomäärärahan kanssa.

Jos viraston tai laitoksen toimintameno-
momentille on momentin perusteluissa merkitty
myönnetyn nettomäärärahaa, tai jos viraston tai
laitoksen toiminnasta kertyvien tulojen ja siitä
aiheutuvien menojen erotus on otettu nettomää-
räisenä tuloarviona tulomomentille, kuuluvat
nettobudjetoinnin piiriin kaikki viraston tai
laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä
aiheutuvat, toimintamenomomentin vakiosisäl-
lön kuvauksen ja momentin perusteluiden pää-
tösosan mukaiset menot. Nettobudjetoitavia tu-
loja ja menoja ovat tällöin muun muassa:

1) valtion maksuperustelain (150/1992) tai
vastaavien erityislakien mukaista maksullista
toimintaa harjoittavan viraston toiminnasta tai
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toiminnan osasta kertyvät tulot ja siitä aiheutu-
vat menot;

2) viraston tai laitoksen vastuulla toteutetta-
vasta tutkimus- tms. yhteishankkeesta tai yhtei-
sestä toiminnasta tuloina saatavat muiden osa-
puolten maksuosuudet ja hankkeesta tai toimin-
nasta aiheutuvat menot;

3) viraston tai laitoksen toimintaan liittyvät
EU:lta saatavat tulot ja näihin tuloihin liittyvät
menot;

4) viraston tai laitoksen lahjoituksena ja testa-
mentilla saamat varat sekä sponsoreilta saatavat
tulot silloin, kun virastolla tai laitoksella on
oikeus ottaa ne vastaan eikä kysymys ole viras-
ton tai laitoksen tavanomaiseen toimintaan ja ta-
louteen nähden epätavallisen suurista määristä;
ja

5) valtion sisäiset palvelumaksut (esimerkik-
si maksut palvelukeskuksille).

Jos viraston tai laitoksen toiminnasta kerty-
vistä tuloista vain osa on budjetoitu toiminta-
menomomentille, jolle on momentin perustelui-
den päätösosassa merkitty myönnetyn nettomää-
rärahaa, on asianomaisen momentin perustelui-
den päätösosassa lisäksi yksilöity, mitkä tulot
momentille on nettoutettu tai mitä tuloja ei ole
momentille nettoutettu. Vastaavasti, jos netto-
budjetoitu tulomomentti sisältää vain osan viras-

ton tai laitoksen toiminnasta aiheutuvista me-
noista, on asianomaisen tulomomentin peruste-
luiden päätösosassa yksilöity, mitkä menot mo-
mentille on nettoutettu taikka mitä menoja ei sil-
le ole nettoutettu.

Nettobudjetoitavia tuloja eivät ole verot, ve-
ronluonteiset maksut tai sakkomaksut. Netto-
budjetoinnin kohteena eivät voi olla siirtomenot
tai niiden palautukset lukuun ottamatta lain no-
jalla maksettavaa maksuvalmiussuoritusta elä-
kelaitokselle ja suorituksen palautusta sekä la-
kiin perustuvaa valtionapua kunnalle ja kunnan
maksettavaksi valtiolle valtionapujärjestelmän
määräytymisperusteiden mukaan tulevaa mää-
rää. Nettobudjetoinnin kohteena eivät myös-
kään voi olla sijoitusmenot tai omaisuuden
myyntitulot lukuun ottamatta osakkeiden myyn-
tiä taikka viraston tai laitoksen toimintaan tar-
koitetun irtaimen omaisuuden hankintaa tai irtai-
men omaisuuden myyntiä.

Nettobudjetoidun toimintamenomomentin
menojen vakiosisältöön kuuluvat jäljempänä il-
menevät toimintamenomomenttien vakiosisäl-
lön mukaiset menot.

Nettoutetusta toiminnasta kertyviä tuloja saa
käyttää tästä toiminnasta aiheutuviin menoihin
ilman, että siitä on mainintaa luku- tai moment-
tiperusteluissa.

Menomomentteja koskevat yleiset määräykset

Menot on jaettu talousarviossa momenteiksi teh-
tävän tai menojen laadun mukaan.

Tehtävän mukaan budjetoituja määrärahoja
ovat jäljempänä käsiteltävät virastojen toiminta-
menomäärärahat sekä eräät kulutusmenoihin lu-
ettavat projektiluonteiset määrärahat. Tehtävän
mukaan budjetoitua määrärahaa saa käyttää
kaikkiin kyseisestä tehtävästä säännönmukaises-
ti aiheutuviin menoihin, ellei talousarviosta
muuta johdu.

Pääjaotteluna on seuraava menojen laadun
mukainen pääryhmitys (suluissa vastaavat mo-
menttien numerotunnukset):

1) kulutusmenot (01—29): menot, joiden vä-
littömänä vastikkeena valtio saa varainhoito-

vuonna käytettäviä tuotannontekijöitä, kuten
työpanosta, tavaroita ja palveluksia,

2) siirtomenot (30—69): menot, joista valtio
ei saa välitöntä vastiketta,

3) sijoitusmenot (70—89): menot, joiden vä-
littömänä vastikkeena valtio saa pitkävaikuttei-
sia tuotannontekijöitä tai rahoitusvaateita, joista
valtio saa tuloa tai muuta hyötyä useana varain-
hoitovuonna, ja

4) muut menot (90—99): edellä mainittuihin
pääryhmiin kuulumattomat menot, kuten val-
tionvelan hoitomenot.

Momentin määrärahaa saa käyttää ainoastaan
momentin numerotunnuksen osoittaman meno-
ryhmän menoihin. Siten kulutusmenoihin tarkoi-
tettua määrärahaa ei saa käyttää siirtomenoihin
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eikä siirtomenoihin tarkoitettua määrärahaa ku-
lutusmenoihin, ellei momentin perusteluissa ole
määrätty toisin.

Momentilla yksilöityyn käyttötarkoitukseen
ei saa käyttää muuta käyttötarkoitukseltaan ylei-
sempää määrärahaa (esim. toimintameno-
momentin määrärahaa), vaikka kyseisen ylei-
semmän määrärahan perusteluissa mainittua yk-
silöityä käyttötarkoitusta ei olisi suljettu pois.
Tästä voidaan poiketa, jos momentin peruste-
luissa on asiaa koskeva maininta.

Määrärahat henkilöstön palkkaamiseen on
budjetoitu pääsääntöisesti toiminta- ja palkkaus-
menomomenteille (01—14). Muun momentin
määrärahaa saadaan käyttää henkilöstön palk-
kaamiseen virastoihin ja laitoksiin vain, jos
palkkauksesta ja momentin määrärahalla palkat-
tavien henkilöiden enimmäismäärästä ilmaistu-
na henkilötyövuosina on maininta momentin pe-
rustelujen päätösosassa. Milloin määrärahaa saa
käyttää palkkoihin tai palkkioihin, sitä käyte-
tään myös näihin liittyviin sosiaaliturva- ja elä-
kemaksuihin ja muihin henkilösivumenoihin.

Menojen ja tulojen kohdentaminen varain-
hoitovuoteen kuuluviksi

Määrärahaa saa käyttää vain momentille sovel-
lettavan kohdentamisperusteen mukaan varain-
hoitovuoteen kohdentuviin menoihin.

Jos asianomaisen momentin perusteluiden
päätösosassa ei ole toisin mainittu, on määrä-
rahat ja tuloarviot kohdennettu talousarviossa
varainhoitovuoteen kuuluviksi valtion talousar-
viosta annetun asetuksen 5 a ja 5 b §:ssä sääde-
tyillä perusteilla.

Vakiosisältöiset menomomentit

Toimintamenomomenteille ja momenteille 29,
70, 74—75, 76 ja 77—79 on määritelty sellaisia
vakiosisältöisiä käyttötarkoituksia, joihin ao.
momenteille budjetoituja määrärahoja saa käyt-
tää ilman, että siitä on maininta ao. momentin
perusteluissa. Toimintamenomomentin vakiosi-
sältöä sovelletaan myös silloin, kun toimintame-

not on nettobudjetoinnin johdosta budjetoitu
osittain tai kokonaan tulopuolelle osaksi nettotu-
loarviota.

Määrärahoja käytettäessä momenttien perus-
telut ovat vakiosisältömääritykseen nähden ensi-
sijaisessa asemassa. Siten momentin perusteluis-
sa voidaan poiketa vakiosisällöstä joko sulke-
malla osa vakiokäyttötarkoituksista pois tai täy-
dentämällä niitä muilla käyttötarkoituksilla. Va-
kiosisältöisten käyttötarkoitusten täydentämi-
nen ilmaistaan ”myös”-sanalla.

Toimintamenomäärärahat

Viraston toiminnasta aiheutuvat menot budjetoi-
daan yhtenä määrärahana menomomenteille
01—14. Toimintamenomäärärahaa saa käyttää
viraston tai laitoksen laissa tai asetuksessa sää-
dettyjen tehtävien hoidosta aiheutuviin palk-
kausmenoihin ja muihin kulutusmenoihin,
koneiden ja kaluston sekä muun aineellisen tai
aineettoman käyttöomaisuuden hankintamenoi-
hin sekä muihin viraston toiminnasta välittömäs-
ti aiheutuneisiin menoihin, kuten leasingkorkoi-
hin ym. korkomenoihin ja vahingonkorvauksiin.

Virastot ja laitokset voivat ilman niille talous-
arvion yhteydessä erikseen myönnettyä valtuut-
ta tehdä lakisääteisten velvoitteidensa täyttämi-
seksi välttämättä tarvittavia, ehdoiltaan ja laa-
juudeltaan viraston tai laitoksen talouteen ja toi-
mintaan nähden tavanomaisia sopimuksia ja si-
toumuksia, joista voi aiheutua menoja myös tu-
levina varainhoitovuosina. Tällaiset sopimukset
ja sitoumukset voivat koskea kulutusmenon
luonteisia eriä, esimerkiksi vuokria ja tarvehan-
kintoja.

Toimintamenomäärärahaa saa käyttää myös
vähäisten, viraston tai laitoksen tavanomaiseen
jatkuvaan toimintaan liittyvien ennakkomaksu-
jen maksamiseen.

Erillisinä menojen laadun mukaisina määrära-
hoina on budjetoitu siirtomenot, talonrakennus-
ja maa- ja vesirakennusinvestointimenot ja osak-
keiden ja osuuksien hankinta- ja lainananto- ym.
finanssisijoitusmenot sekä eräät poikkeukselli-
sen suuret kalustoinvestoinnit. Näihin ei siten
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saa käyttää toimintamenomäärärahaa, ellei mää-
rärahan perusteluissa ole toisin määrätty.

Ellei tarkoitukseen ole osoitettu muuta määrä-
rahaa, kuten rakennerahasto-ohjelmien määrära-
haa, toimintamenomäärärahaa saa käyttää viras-
ton toimialaan kuuluvien, EU:n hyväksymien ja
osarahoittamien hankkeiden rahoittamiseen sekä
ao. hankkeiden tarjouksiin osallistumisen edel-
lyttämään rahoitukseen.

Toimintamenomomentille nettobudjetoidaan
virastolle työnantajana maksetut, mutta työnte-
kijälle myönnetyt sairausvakuutuksen mukaiset
sairaus- ja äitiyspäivärahat, työkyvyttömyyselä-
ke ja kuntoutusraha silloin, kun virasto maksaa
työntekijälle palkan sairaus- ja äitiysloman ajal-
ta tahi työkyvyttömyyseläkeajalta tai kuntoutus-
rahakaudelta sekä saadut korvaukset työtervey-
denhuollon kustannuksiin. Lisäksi toimintamen-
omomentille nettobudjetoidaan viraston saamat
kohdassa ”Brutto- ja nettobudjetointi” tarkoite-
tut irtaimen käyttöomaisuuden myyntituotot,
korvaukset työpaikkaruokaloiden käytöstä ja vi-
raston saamat vakuutus- ja vahingonkorvaukset
sekä viraston saamat tulot sen toimitilojen satun-
naisesta luovuttamisesta ulkopuolisille yksittäi-
siä tilaisuuksia varten sekä virastolle maksetut
korvaukset korkeakouluharjoittelijoista ja sivii-
lipalvelusvelvollisista.

Lisäksi toimintamenomomentin määrärahaa
saa käyttää maksullisen toiminnan menoihin,
mikäli viraston tai laitoksen maksullista toimin-
taa ei ole budjetoitu omaksi momentikseen.

Menojen laadun mukaiset momentit

Kulutusmenot (01—29)

Kulutusmenoja ovat menot, joiden välittömänä
vastikkeena valtio saa varainhoitovuonna käy-
tettäviä tuotannontekijöitä. Kulutusmenoihin
luetaan valtion palveluksessa olevan henkilös-
tön palkkaukset, muut palkkiot, sosiaaliturva-
maksut, eläkemaksut, tavaroiden ja palvelusten
ostomenot, puolustusmateriaalin sekä arvoltaan
vähäisten tai taloudelliselta pitoajaltaan lyhyt-
ikäisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankin-
tamenot sekä muut sellaiset valtion toiminnasta

johtuvat tai toimintaan liittyvät menot, mikäli
niitä ei ole luettava siirto- tai sijoitusmenoihin.

Kulutusmenoihin luetaan myös EU-ohjel-
mien vaatima tekninen apu.

Valtion henkilöstön palkkauksiin saa käyttää
kulutusmenomomentteja seuraavasti:

a) toiminta- ja palkkausmenomomentteja (nu-
merotunnus 01—14) ja

b) muita kulutusmenomomentteja työsopi-
mussuhteisen henkilöstön ja valtion virkamies-
lain (750/1994) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu-
jen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetty-
jen virkamiesten palkkauksiin, jos momentin va-
kiokäyttötarkoituksessa tai päätösosassa on niin
määrätty sekä

c) valtion virkamieslain mukaan valtioneu-
voston käytettäväksi asetetun virkamiehen palk-
kaukseen kyseessä olevan hallinnonalan minis-
teriön toimintamenomomenttia.

Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauk-
sia ei saa maksaa muilta kuin toiminta- ja palk-
kausmenomomenteilta. 

15—17. Eläkkeet

Momenteille on merkitty lakiin, asetukseen tai
valtiota sitovaan sopimukseen perustuvat tai pe-
rusteluissa erikseen määritellyt vakinaiset eläk-
keet, perhe-eläkkeet, ylimääräiset eläkkeet sekä
eräät lähinnä eläkkeen luonteiset avustukset.

18—19. Puolustusmateriaalin hankkiminen

Momenteille on merkitty puolustusmateriaalin
hankkimisesta aiheutuvat menot. Lisäksi mo-
mentille voidaan vähennyksenä merkitä viras-
ton saamat puolustusmateriaalihankintoihin liit-
tyvät vakuutus- ja vahingonkorvaukset sekä so-
pimussakot, vaikka tästä ei olisi mainintaa mo-
mentin perusteluissa.

29. Arvonlisäveromenot

Määrärahaa saa käyttää pääluokassa 21 edus-
kunta ja pääluokassa 22 tasavallan presidentti ta-
varoiden ja palveluiden ostoihin sisältyvien ar-
vonlisäverojen maksamiseen sekä muissa pää-
luokissa valtioneuvoston kanslian ja ministeriöi-
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den hallinnonalojen muiden kuin erikseen ar-
vonlisäverovelvollisten virastojen ja laitosten
tavaroiden ja palveluiden ostoihin sisältyvien ar-
vonlisäverojen maksamiseen.

Jos menoa, joka maksetaan viraston nettobud-
jetoidusta toimintamenomäärärahasta (kuten
momentti 01) ja hallinnonalan arvonlisävero-
menomäärärahasta (momentti 29), vastaan saa-
daan tuloa (kuten maksullinen toiminta, EU- ja
muu yhteisrahoitus), tulon arvonlisäveromenoa
vastaava osuus nettobudjetoidaan hallinnonalan
arvonlisäveromenomomentille (momentti 29).
Valtion viraston tai laitoksen arvonlisäverollis-
ten suoritteiden myynnistä arvonlisäverolain
mukaan suoritettava vero tuloutetaan kuitenkin
momentille 11.04.01 Arvonlisävero.

Valtion kulutus- ja investointimenot (momen-
tit 01—28 ja 70—79) on budjetoitu ilman arvon-
lisäveroa. Muille kuin erikseen verovelvollisille
valtion virastoille ja laitoksille myönnetään
määrärahat verottomin hinnoin.

Siirtomenot (30—69)

Siirtomenoihin luetaan kunnille, muille julkisil-
le yhteisöille, elinkeinoelämälle, kotitalouksille
ja yleishyödyllisille yhteisöille maksettavat val-
tionavut ja valtion välityksellä tapahtuvat va-
rainsiirrot sekä vastikkeetta tapahtuvat varain-
siirrot talousarvion ulkopuolella oleviin valtion
rahastoihin, Kansaneläkelaitokselle ja ulkomail-
le. Valtio ei saa siirtomenoista välitöntä tai suo-
ranaista aineellista vastiketta, kuten rahaa, tava-
raa tai palvelusta siirron saajalta. Välillisesti
siirtomenot edistävät valtion tehtävien toteutta-
mista. Siirtomenomomenteilta maksettavat ku-
lutus- ja investointimenot budjetoidaan arvon-
lisäverollisina.

Siirtomenot on yleensä luokiteltu saajan mu-
kaan. Valtionavut rakennustoimintaan sekä ko-
neiden ja kaluston hankintaan on pyritty merkit-
semään eri momenteille kuin kulutukseen tai
muihin käyttötarkoituksiin menevät valtion-
avut. Mikäli määräraha koskee useaa siirronsaa-
jaryhmää, on esitetty jaottelu saajaryhmittäin
tarvittaessa edelleen jaoteltuna käyttötalouteen
ja pääomatalouteen tarkoitettuihin siirtoihin.

Momenteille 30—69 on budjetoitu korvauk-
set liiketoimintaa harjoittaville yksiköille nii-
den yleisen edun vuoksi suorittamista tehtävis-
tä, milloin etu koituu muille kuin valtiolle.

Lakisääteisesti määräytyvät ja harkinnanva-
raiset siirtomenot on pyritty merkitsemään eri
momenteille.

30—39. Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille
ym.

Momenteille on merkitty kunnille ja kuntayhty-
mille sekä Ahvenanmaan maakunnalle suoritet-
tavat valtionavut.

40—49. Valtionavut elinkeinoelämälle

Momenteille on merkitty elinkeinoelämän edis-
tämiseksi tarkoitetut valtionavut yrityksille ja
yksityisille elinkeinonharjoittajille sekä yrittä-
jien ja elinkeinonharjoittajien yms. etuja edistä-
ville keskusjärjestöille, yhdistyksille ym.

50—59. Valtionavut kotitalouksille ja yleishyö-
dyllisille yhteisöille

Momenteille on merkitty siirrot kotitalouksille
(yksityisille kuluttajille) sekä valtionavut yleis-
hyödyllisille järjestöille, laitoksille, yhdistyksil-
le, seuroille jne. Tällaisia ovat esimerkiksi
urheilujärjestöt, yksityiset oppilaitokset, yksi-
tyiset sairaalat ja sellaiset yksityiset tutkimuslai-
tokset, jotka eivät välittömästi palvele liike- tai
elinkeinoelämää.

60. Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion ra-
hastoihin ja Kansaneläkelaitokselle

Momentille on merkitty siirrot talousarvion ul-
kopuolisiin valtion rahastoihin sekä siirrot Kan-
saneläkelaitokselle.

61—65. EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden
EU:n rahastojen rahoitusosuudet, vastaavat val-
tion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan

Momenteille on merkitty sellaiset erittelemättö-
mät siirrot, joiden jakamista kuntien, elinkeino-
elämän ja kotitaloussektorin kesken ei ole voitu
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edeltäkäsin suorittaa. EU:n osallistuminen ra-
kennerahasto-ohjelmiin sekä vastaava valtion
rahoitus on merkitty momentille 32.50.64.

66—69. Siirrot EU:lle ja ulkomaille

Momenteille on merkitty sellaiset ulkomaille
siirrettävät varat, joista ei saada välitöntä vasti-
ketta tai joiden vastike on vähäinen suhteessa
menon suuruuteen. Tällaisia ovat esim. kehitys-
yhteistyötoiminnan puitteissa myönnettävät
avustukset sekä kansainvälisten yhteisöjen jä-
senmaksut sekä muut sellaiset avustusluonteiset
jäsenmaksut, jotka ao. yhteisöt käyttävät toimin-
tansa rahoitukseen tai välittävät edelleen avus-
tuksina kolmansille tahoille.

Sijoitusmenot (70—89)

Sijoitusmenoihin luetaan muut kuin puolustus-
materiaalin ja arvoltaan vähäisten tai taloudelli-
selta pitoajaltaan lyhytikäisten koneiden, laittei-
den ja kaluston hankintamenot, talonrakennus-
ten sekä maa- ja vesirakenteiden rakentamisme-
not, arvopapereiden, maa-alueiden ja rakennus-
ten hankintamenot sekä lainananto.

Reaalisijoitukset (70—79)

Reaalisijoituksiin luetaan sellaiset valtion käyt-
töomaisuuden hankinnat, jotka täyttävät jäljem-
pänä eri vakiomomenttiryhmien kohdalla esite-
tyt tunnusmerkit. Koneiden, laitteiden ja kalus-
ton hankintamenot on merkitty momenteille
70—73. Talonrakennukset on merkitty momen-
teille 74—75 ja muut rakennustyöt momenteille
77—79. Maa-alueiden, rakennusten ja kiinteis-
töjen ostomenot on merkitty momentille 76.

70—73. Kaluston hankinta

Mikäli viraston tai laitoksen toimintamenot on
budjetoitu toimintamenomomentille (01—14),
on tälle yleensä sisällytetty myös määrärahat ka-
luston ja aineettoman käyttöomaisuuden hankin-
taan.

Poikkeustapauksissa (hankinnan suuruus,
kertaluonteisuus, valtuuden käyttö, poikkeuksel-
linen hankintamenettely) voidaan momentilla
erikseen määriteltävän kaluston hankintamenot
budjetoida momentille 70 (Kaluston hankinta),
jonka määrärahaa saa käyttää mainitunlaisten,
viraston tai laitoksen (tai nimetyn hallin-
nonalan) toiminnan edellyttämien koneiden,
laitteiden ja kaluston hankintamenoihin.

74—75. Talonrakennukset

Momenteille on merkitty ja niiden määrärahoja
saa käyttää niiden perusteluiden mukaisista val-
tion uudisrakennustöistä ja rakennusten perus-
parannustöistä aiheutuviin tarpeellisiin muun
kuin vakinaisesti virkaan nimitetyn henkilöstön
palkkausmenoihin ja muihin rakentamismenoi-
hin. Perusparannuksiksi katsotaan sellaiset muu-
tos- tai korjaustyöt, joiden johdosta rakennuk-
sen arvo lisääntyy oleellisesti. Määrärahoja saa
käyttää myös rakennusten turva- ja muista tekni-
sistä järjestelmistä aiheutuviin menoihin. Mo-
menttien määrärahoja saa käyttää myös uudisra-
kennustöiden ja perusparannustöiden suunnitte-
lusta ja siihen liittyvien konsulttipalvelujen os-
toista aiheutuviin menoihin, lukuun ottamatta
sitä hankkeittain erittelemätöntä suunnittelutyö-
tä, jota vastaavat palkkausmenot on merkitty toi-
mintamenomomentille.

Momenteilla yksilöityjen hankkeiden kustan-
nusarviot vastaavat rakennuskustannusindeksin
pistelukua, joka ilmoitetaan kehyspäätöksen
yhteydessä. Jos hankkeesta on tehty urakkasopi-
mus, kustannusarvio perustuu sopimukseen.
Kustannusarviot eivät sisällä arvonlisäveroa.

76. Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt

Momentille on merkitty maa-alueiden, raken-
nusten ja kiinteistöjen ostomenot.

77—79. Maa- ja vesirakennukset

Momenteille on merkitty ja niiden määrärahoja
saa käyttää niiden perusteluiden mukaisten
muista valtion rakennustöistä kuin talonraken-
nuksista aiheutuviin muun kuin vakinaisesti vir-
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kaan nimitetyn henkilöstön palkkausmenoihin ja
muihin menoihin. Tällaisia töitä voivat olla
esim. yleisten teiden, rautateiden, satamien, ka-
navien ja siltojen rakentamis- ja peruskorjaus-
työt, maankuivatustyöt, vesi- ja viemärijohto-
työt, koskien ja vesiväylien perkaamis-, uitto-
väylien rakentamis- sekä pengerrys- ja patoa-
mistyöt. Momenttien määrärahoja saa käyttää
myös mainitunlaisten rakennustöiden suunnitte-
lusta ja siihen liittyvien konsulttipalvelujen os-
toista aiheutuviin menoihin, lukuun ottamatta
sitä hankkeittain erittelemätöntä suunnittelutyö-
tä, jota vastaavat palkkausmenot on merkitty toi-
mintamenomomentille.

Lainat ja muut finanssisijoitukset (80—89)

80—86. Valtion varoista myönnettävät lainat

Momenteille on merkitty valtion varoista myön-
nettävät lainat.

87—89. Muut finanssisijoitukset

Momenteille on merkitty osakkeiden ja muiden
arvopapereiden ostomenot sekä oman pääoman

ehtoiset sijoitukset osakeyhtiöihin ym. finanssi-
sijoitukset.

Muut menot (90—99)

Muihin menoihin luetaan valtionvelan korot
sekä muut kulutus-, siirto- ja sijoitusmenoihin
kuulumattomat menot.

90—92. Valtionvelan korot

Momenteille on merkitty valtionvelan korot.

93—94. Valtionvelan nettokuoletukset ja velan-
hallinta

Momenteille on merkitty valtionvelan nettokuo-
letukset, pääomatappiot ja emissiotappiot net-
toutettuina.

95—99. Muut ja erittelemättömät menot

Momenteille on merkitty edellä luokittelematto-
mat menot, kuten alijäämän kattamiseen tarkoi-
tetut menot.
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TULOARVIOT

Osasto 11

VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kan-
nettavat verot

01. Ansio- ja pääomatuloverot

Momentille arvioidaan kertyvän 7 410 000 000
euroa.

02. Yhteisövero

Momentille arvioidaan kertyvän 3 789 000 000
euroa.

03. Korkotulojen lähdevero

Momentille arvioidaan kertyvän 240 000 000
euroa.

04. Perintö- ja lahjavero

Momentille arvioidaan kertyvän 405 000 000
euroa.

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat 
verot ja maksut

01. Arvonlisävero

Momentille arvioidaan kertyvän 14 571 000 000
euroa.

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Momentille arvioidaan kertyvän 638 000 000
euroa.

03. Apteekkimaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 156 100 000
euroa.

08. Valmisteverot

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän 704 000 000
euroa.

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 309 000 000
euroa.

05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien val-
mistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 115 000 000
euroa.

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 850 000 000
euroa.

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 12 000 000
euroa.

10. Muut verot

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 012 000 000
euroa.

05. Varainsiirtovero

Momentille arvioidaan kertyvän 550 000 000
euroa.

06. Arpajaisvero

Momentille arvioidaan kertyvän 162 000 000
euroa.
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07. Ajoneuvovero

Momentille arvioidaan kertyvän 706 000 000
euroa.

08. Jätevero

Momentille arvioidaan kertyvän 90 000 000
euroa.

19. Muut veronluonteiset tulot

02. Lästimaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 800 000 euroa.

03. Ratavero

Momentille arvioidaan kertyvän 20 800 000
euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

04. Eräät viestinnän maksut

Momentille arvioidaan kertyvän 5 598 000
euroa.

05. Lentoliikenteen valvontamaksu 

Momentille arvioidaan kertyvän 7 800 000
euroa.

06. Väylämaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 68 476 000
euroa.

08. Öljyjätemaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 4 600 000
euroa.

09. Muut verotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000
euroa.
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Osasto 12

SEKALAISET TULOT

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 11 230 000
euroa.

25. Oikeusministeriön hallinnonala

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän 26 000 000
euroa.

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 58 000 000
euroa.

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 euroa.

26. Sisäasiainministeriön hallinnonala

98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maa-
hanmuuttovirtojen hallintaan

Momentille arvioidaan kertyvän 13 101 000
euroa.

99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut
tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 euroa.

27. Puolustusministeriön hallinnonala

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa
8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös
peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väli-
aikaiseen rahoittamiseen.

20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja ro-
jaltimaksuista

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa
18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtai-
men omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin,
kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtä-
vistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutu-
viin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myyn-
nistä aiheutuviin menoihin.

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tu-
lot

Momentille arvioidaan kertyvän 655 000 euroa.

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

10. Tullilaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 502 000
euroa. 

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 130 092 000
euroa.

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustan-
nuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 24 920 000
euroa.

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet
verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 19 852 000
euroa.
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25. Metallirahatulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa
25 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan:
1) metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja nii-

den lyöntioikeuksien luovutuksesta saatavat tu-
lot

2) palautuneiden rahojen metalliseosten
myynnistä saatavat tulot 

3) juhla- sekä keräilyrahoista saatavat tulot.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:
1) metallirahojen valmistuksesta tehtyjen

sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja
varastointikustannusten maksamiseen 

2) metallirahojen takaisinlunastukseen sekä
rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutu-
viin menoihin 

3) juhla- sekä keräilyrahoista aiheutuviin me-
noihin.

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Momentille arvioidaan kertyvän 1 553 315 000
euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Val-
tion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen
eläkemenojen hyvitykset

Momentille arvioidaan kertyvän 102 766 000
euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

52. Vakuutusmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 22 030 000
euroa.

92. Euroopan unionin perinteisten omien varo-
jen kantopalkkiot

Momentille arvioidaan kertyvän 46 000 000
euroa.

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matka-
menojen korvaamiseen

Momentille arvioidaan kertyvän 2 800 000
euroa.

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut
tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 13 095 000
euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallin-
nonala

70. Opintotukitoiminnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 32 300 000
euroa.

88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajais-
ten voittovaroista

Momentille arvioidaan kertyvän 515 831 000
euroa.

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallin-
nonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000
euroa.

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonala

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat
tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 559 198 000
euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n
toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksu-
päätökset.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot
EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 285 000 000
euroa.

Tuloarvio on budjetoitu maksuperusteisena.

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saata-
vat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 8 600 000
euroa.
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04. EU:lta saatavat muut tulot 

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 euroa.

20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta

Momentille arvioidaan kertyvän 8 750 000
euroa.

Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun
lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten
lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voi-
daan käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutki-
mukseen.

Tuloarvio on budjetoitu suoriteperusteisena.

31. Lihantarkastuksen toimintatulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa
141 000 euroa.

32. Kasvinjalostusmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 580 000 euroa.

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 2 300 000
euroa.

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 560 000 euroa.

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 5 400 000
euroa.

43. Viehekalastusmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 2 800 000
euroa.

44. Kalastuksenhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 6 217 000
euroa.

45. Riistanhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 9 234 000
euroa.

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000
euroa.

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonala

10. Liikenneviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 7 734 000
euroa.

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 58 000 euroa.

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 530 000
euroa.

30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 

Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 euroa. 

31. Palkkaturvamaksujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän 28 827 000
euroa.

50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroo-
pan sosiaalirahastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 237 000 000
euroa.

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan
muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 28 100 000
euroa.
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33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonala

02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
viraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 960 000 euroa.

03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto

Momentille arvioidaan kertyvän 374 300 000
euroa.

98. Valtionapujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän 95 800 000
euroa.

99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 175 000 euroa.

35. Ympäristöministeriön hallinnonala

10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjunta-
toimista

Momentille arvioidaan kertyvän 14 650 000
euroa.

20. Siirto valtion asuntorahastosta

Momentille siirretään 166 000 000 euroa.

99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut
tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000
euroa.

39. Muut sekalaiset tulot

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksu-
seuraamuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 101 000 000
euroa.

02. Verotukseen liittyvät korkotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 90 000 000
euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 000
euroa.

07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella
tuloutettavat korvaukset

Momentille arvioidaan kertyvän 2 600 000
euroa.

10. Muut sekalaiset tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000
euroa.
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Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET

01. Korkotulot

04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille

Momentille arvioidaan kertyvän 26 100 000
euroa.

05. Korot muista lainoista

Momentille arvioidaan kertyvän 8 180 000
euroa.

07. Korot talletuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 90 000 000
euroa.

09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen
eläkemenojen korkotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 12 800 000
euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot

01. Osinkotulot ja osakkeiden nettomyyntitulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloja
1 300 000 000 euroa.

Momentti on osittain nettobudjetoitu. Mo-
mentille osakkeiden myynnistä kertyviä tuloja
saa käyttää osakkeiden myynnistä aiheutuvien
myyntipalkkioiden maksamiseen enintään
4 000 000 euroa.

04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 000
euroa.

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

Momentille arvioidaan kertyvän 165 000 000
euroa.
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Osasto 15

LAINAT

01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat

02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitok-
sille

Momentille arvioidaan kertyvän 130 400 000
euroa.

04. Muiden lainojen lyhennykset

Momentille arvioidaan kertyvän 40 433 000
euroa.

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään nettotuloa 8 070 625 000
euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlai-
nojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoi-
tot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi teh-
dyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:
1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen

maksamiseen
2) valtion lainanotossa esiintyvien emissio-

tappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien
pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamis-
ta ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista
aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentille budjetoitua lainaa saa valtion
maksuvalmiuden salliessa jättää nostamatta sii-
hen määrään asti, jolla talousarvion muille tulo-
arviomomenteille kertyneet tulot ylittävät vas-
taavat budjetoidut tuloarviot.
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 21

EDUSKUNTA

01. Kansanedustajat

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 20 730 000 euroa.

10. Eduskunnan kanslia

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 53 378 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös eduskunta-

ryhmien käyttöön luovutettujen tilojen ylläpito-
menojen maksamiseen ja ryhmille annettavien
tietohallintopalveluiden kustannuksiin.

29. Arvonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämis-
hankkeet  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone-

ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liit-
tyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaa-
vien kehittämishankkeiden maksamiseen.

74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 20 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää eduskunnan raken-

nusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnit-
telu- ja rakentamiskustannuksiin. 

20. Eduskunnan oikeusasiamies

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian
toimintamenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 331 000 euroa.

30. Ulkopoliittinen instituutti

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
3 109 000 euroa.

29. Arvonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 195 000 euroa.

40. Valtiontalouden tarkastusvirasto

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toiminta-
menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 14 963 000 euroa.

29. Arvonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 620 000 euroa.

90. Eduskunnan muut menot

50.  (21.90.01) Eduskuntaryhmien ryhmäkans-
lioiden tukeminen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 927 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää eduskuntaryhmien

tuesta annetun lain (1091/2010) mukaisen tuen
maksamiseen.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa määrä-
rahan käyttöperiaatteita koskevia tarkentavia
ohjeita.
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Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTI

01. Tasavallan presidentti

01. Presidentin palkkio ja edustusrahat  (kiinteä
määräraha)

Momentille myönnetään 297 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tasavallan presiden-

tin palkkiosta annetun lain (1032/1999) mukais-
ten menojen maksamiseen.

02. Presidentin käyttövarat  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 65 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tasavallan presiden-

tin käyttömenojen maksamiseen.

20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat
menot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 850 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tasavallan presidentin ulkomaille suuntau-

tuvista vierailuista ja kokousmatkoista aiheutu-
vien menojen maksamiseen

2) Suomeen suuntautuvista vierailuista tasa-
vallan presidentin kanslian maksettaviksi tule-
vien menojen maksamiseen

3) näihin vierailuihin ja matkoihin liittyvän ti-
lapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantaja-
maksujen maksamiseen.

02. Tasavallan presidentin kanslia

01. Tasavallan presidentin kanslian toimintame-
not  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
8 275 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Kultarannan
huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta
aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien me-
nojen maksamiseen.

02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot
(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 350 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tasavallan presiden-

tin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) 1 §:n
2 momentin mukaisten eläkkeellä olevien presi-
denttien käytettäväksi osoitetuista palveluista
aiheutuvien menojen maksamiseen.

29. Arvonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

75. Perusparannukset  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 7 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Presidentinlinnan,

Mäntyniemen virka-asunnon ja Kultarannan
huvilatilan tarpeellisiin peruskorjauksiin ja -pa-
rannuksiin.
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 Pääluokka 23

VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01. Hallinto

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 27 777 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ministereiden turvallisuus- ja virka-auto-

kuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen
varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti
hoidettuihin turvallisuuspalveluihin

2) tulevaisuusselontekoihin
3) EU-tiedonhallintaan
4) ministeriöiden kansalliskielten säädös-

kääntämiseen.

02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa
palkkaukset  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 045 000 euroa.
Henkilöstön määrä on enintään 52, josta 20

valtioneuvoston jäsentä ja 32 erityisavustajaa.

20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pää-

ministerin matkoista aiheutuvien menojen mak-
samiseen

2) valtioneuvoston kansliassa toimivien mui-
den ministerien valtioneuvoston kanslian toimi-
alasta johtuvien matkustusmenojen korvaami-
sen sekä ministerin vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä välittömästi avustavien hen-
kilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin
yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialal-
la toimivan erityisavustajan matkustusmenojen
korvaamiseen.

29. Arvonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

10. Omistajaohjaus

88. Osakehankinnat  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 700 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) niiden osakkeiden merkintähinnan mak-

samiseen, joita valtio merkitsee valtionyhtiöi-
den tai valtion osakkuusyhtiöiden osakeannissa
taikka uusia valtio-omisteisia yhtiöitä perustet-
taessa

2) muiden omistus- ja yritysjärjestelyistä
aiheutuvien menojen sekä valtion osakemyyn-
teihin ja omistajaohjaukseen liittyvien, muiden
kuin toimintamenomomentille kuuluvien meno-
jen maksamiseen

3) osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvussa tar-
koitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien, kuten vaihtovelkakirjalainojen, mer-
kitsemiseen. Jos merkintä perustuu lainaan,
osakkeiksi muutettavissa oleva laina saa olla va-
kuudeton.

20. Poliittisen toiminnan avustaminen

50. Puoluetoiminnan tukeminen  (kiinteä määrä-
raha)

Momentille myönnetään 36 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää puoluelain (10/1969)

9 §:n sekä puolueiden toiminnan tukemiseen
myönnettävistä avustuksista annetun asetuksen
(27/1973) 1 §:n mukaisesti avustuksiin eduskun-
nassa edustettuina oleville puolueille niiden
säännöissä ja yleisohjelmissa määritellyn julki-
sen toiminnan tukemiseen. Määrärahasta
17 910 000 euroa on tarkoitettu käytettäväksi
puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen,
mistä 12 prosenttia on tarkoitettu puolueille
naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 12
prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toi-
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mintaan samojen perusteiden mukaisesti kuin
edellä mainitut avustukset. Lisäksi määrärahas-
ta saa käyttää 90 000 euroa avustuksen suoritta-
miseen Ahvenanmaan maakuntahallitukselle po-
liittisen toiminnan tukemiseen Ahvenanmaan
maakunnassa. Lisäksi määrärahasta 17 910 000
euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueille nii-
den tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen
sekä 90 000 euroa avustuksena Ahvenanmaan
maakuntahallitukselle tiedotustoiminnan tuke-
miseen Ahvenanmaan maakunnassa.

30. Oikeuskanslerinvirasto

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 181 000 euroa.

90. Muut menot

21. Kunniamerkit  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 640 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion virkamiehille

ja muille lunastuksetta annettavien kunniamerk-
kien kustannusten korvaamiseen.

58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton toimin-
nan tukemiseen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 75 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää avustuksena Tam-

menlehvän perinneliiton valtakunnallisen perin-
netyön tukemiseen.
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Pääluokka 24

ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ulkoasiainhallinto

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
200 437 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kunniakonsulien menojen maksamiseen
2) valtion virastoille maksettavien tutkimus-

ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutus-
menojen maksamiseen

3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien
tutkimusapurahojen maksamiseen 

4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailu-
jen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoi-
man palkkioiden ja työnantajamaksujen maksa-
miseen.

21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuotta-
vuusmääräraha  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 247 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallin-

nonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien
investointien, selvitysten sekä koulutus- ja mui-
den palvelujen hankkimiseen.

29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvon-
lisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 17 563 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kehitysyhteis-

työhön ja lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja
kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisäl-
tyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

74. Talonrakennukset  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainhallinnon
toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeisiin.

Määrärahaa saa käyttää myös valtiolle vuok-
rattujen tilojen peruskorjausluonteisten korjaus-
ja muutostöiden maksamiseen.

Momentilta voidaan maksaa myös ennakko-
maksuja. Niiden osalta määräraha budjetoidaan
maksuperusteisena.

Määrärahan mitoituksessa on otettu vähen-
nyksenä huomioon 1 milj. euron uudelleenkoh-
dennus.

10. Kriisinhallinta

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen yllä-
pitomenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 58 332 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa

laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahen-
kilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparan-
nusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläke-
maksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelus-
ajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten
maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallinta-
henkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaa-
vien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutu-
vien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön
puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen mate-
riaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteis-
sa yksittäisille maille annettavaan tukeen puo-
lustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konflik-
tien jälkeen 

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallinta-
operaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin
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Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallis-
tu.

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhal-
lintaan  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 18 348 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osal-

listuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä
aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviili-
kriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden
menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen
maksamiseen 

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimival-
le henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kus-
tannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja kou-
lutukseen 

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan ja sii-
hen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon
Suomi osallistuu, menoihin.

20. Lähialueyhteistyö

66. Lähialueyhteistyö  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 16 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ensisijaisesti Venäjän Federaatiossa toteu-

tettaviin yhteistyöhankkeisiin 
2) Ukrainassa toteutettaviin säteily- ja ydin-

turvahankkeisiin
3) vuonna 2004 tai aikaisemmin myönnetty-

jen valtuuksien nojalla tapahtuviin maksatuk-
siin Baltian maissa toteutettavissa hankkeissa

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydes-
sä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslai-
toksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa
toimivien asiantuntijoiden rahoittamiseen

6) lähialueyhteistyöhön liittyvien valtion ku-
lutusmenojen maksamiseen 

7) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan
henkilömäärän palkkaamiseen määräaikaiseen
työsopimussuhteeseen lähialueyhteistyön koor-
dinointiin, hankevalmisteluun, arviointiin ja hal-
lintoon sekä sen kehittämiseen liittyviin asian-
tuntijatehtäviin.

Momentilta voidaan myöntää valtionavustus-
ta.

Käyttösuunnitelma euroa

01. EU:n taisteluosastojen 
koulutus- ja valmiusmenot 7 430 000

03. Liberian kriisinhallinta-
operaation menot 
(UNMIL-operaatio) 260 000

04. Suomen Kosovon kriisin-
hallintajoukon menot 
(KFOR-operaatio) 5 275 000

05. Yhteiset menot 4 290 000

06. Suomen Bosnia-Hertsego-
vinan kriisinhallintajoukon 
menot (EUFOR/ALTHEA-
operaatio) 790 000

07. YKSOS:n menot 
(UNMIS-operaatio), Sudan 260 000

08. SKJA:n menot 
(ISAF-operaatio), Afganistan 22 121 000

09. Varalla käynnissä olevien 
operaatioiden lisämenoihin ja 
niiden jatkamiseen, mahdolli-
siin uusiin kriisinhallinta-
operaatioihin sekä muihin 
kriisinhallintamenoihin 10 898 000

10. Atalanta-operaation menot 6 758 000

11. EUTM/Somalian koulutus-
operaation menot 250 000

Yhteensä 58 332 000

Käyttösuunnitelma euroa

01. Siviilikriisinhallinta 17 548 000

02. Vaalitarkkailijat 400 000

03. Rauhanvälittäminen 400 000

Yhteensä 18 348 000
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Valtuus
Vuoden 2011 aikana saa tehdä lähialueyhteis-

työtä koskevia sopimuksia ja antaa sitoumuksia,
joista aiheutuu menoja vuoden 2011 jälkeisille
vuosille yhteensä enintään 2 000 000 euron ar-
vosta.

67. Suomen osuus Euroopan jälleenrakennus- ja
kehityspankin osakepääoman korotuksesta

Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Valtuus
Vuoden 2011 aikana saa merkitä EBRD:n

osakkeita 125,18 milj. euron arvosta, josta vaa-
dittaessa maksettavan takuupääoman osuus on
112,55 milj. euroa.

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö

50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto
Oy:lle

Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Valtuus
Valtioneuvosto voi Teollisen yhteistyön

rahasto Oy:stä annetun lain (291/1979) 3 §:n 4
momentin ja 3 a ja b §:n nojalla antaa määrää-
millään ehdoilla yhtiölle sitoumuksia siitä, että
valtio korvaa yhtiölle sen luotonanto- ja takaus-
toiminnassa mahdollisesti syntyneitä tappioita
sekä osake- ja osuussijoitusten menetyksiä ja ar-
vonalennuksia ja valtio maksaa yhtiön ottamas-
ta muusta kuin euromääräisestä lainasta mahdol-
lisesti aiheutuvan kurssitappion. Sitoumuksia
saa antaa siten, että niiden piiriin kuuluvien
maksettujen luottojen, osake- ja osuussijoitus-
ten ja takausten yhteinen pääomamäärä saa olla
vasta-arvoltaan enintään 168 187 926 euroa ja
nostettujen muiden kuin euromääräisten laino-

jen yhteinen pääoma enintään 100 000 000
euroa.

66. Varsinainen kehitysyhteistyö  (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään 844 248 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) käyttösuunnitelmassa yksilöidyistä käyttö-

tarkoituksista aiheutuvien menojen maksami-
seen

2) aikaisemmin myönnettyjen valtuuksien no-
jalla tapahtuviin maksatuksiin

3) kehitysyhteistyöhallinnon menojen maksa-
miseen, kun ne aiheutuvat henkilökunnan koulu-
tuksesta, kohdemaihin, kohdemaissa ja niitä kä-
sitteleviin kansainvälisiin hallitustenvälisiin jär-
jestöihin ja rahoituslaitoksiin sekä Euroopan
unioniin tehtävistä kehitysyhteistyöhallinnon
virkamatkoista, toimistoautomatiikan hankin-
nasta sekä kehitysyhteistyöhankkeisiin liitty-
vien asiantuntijapalkkioiden maksamisesta

4) humanitaariseen apuun, johon tarkoitettuja
määrärahoja voidaan käyttää muiden kuin kehi-
tysmaiden avustamiseen vain poikkeuksellisen
laajan humanitaarisen kriisin niin edellyttäessä
kyseisen maan apupyyntöön pohjautuen ja vain
mikäli valtioneuvosto niin päättää 

5) ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyö-
viraston (ADA), ministeriön ja Kanadan Mapu-
ton suurlähetystön, ministeriön ja Tanskan Ma-
puton suurlähetystön ja ministeriön ja Norjan ul-
koministeriön yhteistoimintahankkeen menojen
maksamiseen.

Momentin määrärahoista veloitetaan valtion
virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitys-
yhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoi-
tetuista kehitysyhteistyötehtävistä virastolle tai
laitokselle aiheutuvat kustannukset.
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Momentilta voidaan myöntää valtionavustus-
ta.

Valtuus
Vuoden 2011 aikana saa tehdä uusia kehitys-

yhteistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia, jois-
ta aiheutuu menoja vuoden 2011 jälkeisille vuo-
sille yhteensä enintään 560 949 000 euroa ja hy-
väksyä enintään 115 000 000 euron arvosta
Finnveran takaamia korkotukiluottoja, joille

voidaan myöntää enintään 65 500 000 euroa
korkotukea.

88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy)
pääoman korottaminen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Finnfundin (Teolli-

sen yhteistyön rahasto Oy) uusien osakkeiden
merkitsemisestä valtiolle aiheutuvien menojen
maksamiseen.

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan 
muut menot

50. Eräät valtionavut  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 870 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten

maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille
yhteisöille. 

Käyttösuunnitelma euroa

1. Monenkeskinen kehitys-
yhteistyö 236 224 000

2. Maa- ja aluekohtainen 
kehitysyhteistyöa

a. Sisältää 400 000 euroa ministeriön ja Itävallan 
kehitysyhteistyöviraston (ADA) yhteistoiminta-
hankkeen menoja, 8 065 000 euroa ministeriön 
ja Tanskan Maputon suurlähetystön yhteis-
toimintahankkeen menoja, 15 000 euroa minis-
teriön ja Kanadan Maputon suurlähetystön 
yhteistoimintahankkeen menoja sekä 1 250 000 
euroa ministeriön ja Norjan ulkoasiainministe-
riön yhteistoimintahankkeen menoja.

306 980 000

3. Euroopan kehitysrahasto 53 720 000

4. Maittain kohdentamaton 
kehitysyhteistyö 54 378 000

5. Humanitaarinen apu 78 000 000

6. Kehitysyhteistyön suunnit-
telu ja tukitoiminnot sekä 
kehityspoliittinen tiedotus 9 546 000

7. Kehitysyhteistyön eva-
luointi ja sisäinen tarkastus 2 500 000

8. Tuki kansalaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyölle, 
Kehitysyhteistyön Palvelu-
keskukselle (KePa) ja kehi-
tysyhteistyötiedotukselle 88 000 000

9. Korkotuki 14 900 000

Yhteensä 844 248 000

Myöntö- ja sopimusvaltuuksien 
jakautuminen euroa

1. Monenkeskinen kehitys-
yhteistyö 49 000 000

2. Maa- ja aluekohtainen 
kehitysyhteistyö 293 899 000

3. Euroopan kehitysrahasto -

4. Maittain kohdentamaton 
kehitysyhteistyö 23 100 000

5. Humanitaarinen apu 41 000 000

6. Kehitysyhteistyön suunnit-
telu ja tukitoiminnot sekä 
kehityspoliittinen tiedotus 5 050 000

7. Kehitysyhteistyön evaluointi 
ja sisäinen tarkastus -

8. Tuki kansalaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyölle, 
Kehitysyhteistyön Palvelu-
keskukselle (KePa) ja kehi-
tysyhteistyötiedotukselle 83 400 000

9. Korkotuki 65 500 000

Yhteensä 560 949 000
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Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen
varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalai-
nen Suomi ry:lle 249 000 euroa ja Vaihtoehto
EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa.

51. Hädänalaisten avustaminen  (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 39 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) konsulipalvelulain mukaan hädänalaisessa

asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja
avustamisesta aiheutuvien menojen maksami-
seen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin 
3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet  (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 90 768 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministe-

riön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmak-
sujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten mak-
samiseen.

67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen
yhteistyön menot  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kansainvälisen ilmastosopimuksen alai-

seen yhteistyöhön kehitysmaiden kanssa 
2) Suomen Kioton joustomekanismeja koske-

van koeohjelman ja sen hankkeiden kustannuk-
siin.

Valtuus
Vuoden 2011 aikana saa tehdä yhteistyötä

koskevia sopimuksia ja antaa sitoumuksia, jois-
ta aiheutuu menoja vuoden 2011 jälkeisille vuo-
sille yhteensä enintään 500 000 euron arvosta.

95. Kurssivaihtelut  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
1) ulkoasiainministeriön vahvistamien tili-

kurssien ja pankkien virallisten päivänkurssien
välisten laskennallisten kurssierojen kattami-
seen 

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten
maksujen laskennallisten kurssierojen kattami-
seen.

Käyttösuunnitelma euroa

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-
tiedotus 515 000

Suomen YK-liitto 315 000

Suomen toimikunta Euroopan 
turvallisuuden edistämiseksi 110 000

Saamelaisneuvosto 75 000

Etyj:n toimintaa tukevat järjestöt 
sekä ihmisoikeusjärjestöt 45 000

SPR:n kansainvälisen humanitaa-
risen oikeuden ja Geneven sopi-
musten tunnetuksi tekeminen 
Suomessa 65 000

Kansalaisjärjestöjen konfliktin-
ehkäisyverkosto KATU 100 000

Suomen Atlantti-seura 130 000

Crisis Management Initiative ry 450 000

Muut kansainvälistä toimintaa 
harjoittavat järjestöt 65 000

Yhteensä 1 870 000
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Pääluokka 25

OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ministeriö ja hallinto

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
25 704 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten
yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien
maksamiseen.

02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toi-
mintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000
euroa.

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
7 129 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää oikeusrekisterikes-
kuksen, onnettomuustutkintakeskuksen, tieto-
suojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun toi-
miston toimintamenojen maksamiseen. 

Nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon
sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004)
32 § 1 momentin 1 kohdassa (125/2009) sääde-
tyistä valvontatehtävistä perittävistä maksuista
kertyviä tuloja.

04. Tutkimus ja kehittäminen  (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 854 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Oikeuspoliittisen tut-
kimuslaitoksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien
yhteydessä toimivan Euroopan Kriminaalipoli-
tiikan instituutin toimintamenojen maksami-
seen. Määrärahaa saa käyttää myös Kriminaali-
politiikan instituutin jakamien apurahojen mak-
samiseen.

20. Erityismenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 8 860 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain

(373/1985) mukaan onnettomuustutkintaa var-
ten asetetuista tutkintalautakunnista sekä valtio-
neuvoston päättämässä laajuudessa kansain-
välisenä yhteistyönä toimitettavasta tutkinnasta
aiheutuvien palkkioiden ja muiden kulutusme-
nojen maksamiseen

2) konkurssiasiamiehen vähävaraisessa kon-
kurssipesässä ottamaan kuluvastuuseen liittyen
ulkomaisessa tuomioistuimessa tai muussa vi-
ranomaisessa antamasta sitoumuksesta mahdol-
lisesti johtuvan korvausvastuun toteuttamiseen

3) viranomaistoiminnasta lakien ja asetusten
nojalla aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen mak-
samiseen

4) valtion maksettavaksi vahingonkorvaus-
lain (412/1974) nojalla määrättyjen korvausten
maksamiseen 

5) oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämi-
sestä annetun lain (362/2009) nojalla aiheutu-
vien hyvitysten maksamiseen.

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuus-
määräraha  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 119 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallin-

nonalalla tuottavuutta edistävien investointien,
tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja mui-
den palvelujen hankintaan.

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisä-
veromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 51 000 000 euroa.

50. Avustukset  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 2 621 000 euroa.
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Määrärahaa saa käyttää:
1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehal-

linnon ylläpitämiseen
2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä

tekeville ja rikosten uhreista huolehtiville yhtei-
söille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arvioin-
tiin

3) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja
säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille, avus-
tuksiin maakuntien liitoille, jotka alueellaan
huolehtivat lainopillisen asiantuntija-avun hank-
kimisesta kalatalousyhteisöille eräisiin laajoi-
hin vesiasioihin liittyvissä kysymyksissä ja maa-
kuntien liitoille avustuksiin alueensa vesi- ja
maanomistusoikeuksien selvittämiseen

4) avustuksiin oikeusjärjestyksen kehittämis-
tä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan 

5) avustuksiin ympäristövahingoista johtu-
vien oikeudenkäyntien korvaamiseen sekä ym-
päristönsuojelua koskevissa hallintoasioissa
aiheutuneisiin tarpeellisiin edunvalvontakustan-
nuksiin edellyttäen, että asialla voidaan katsoa
olevan tärkeää merkitystä yleisen ympäristön-
suojelun edun kannalta tai huomattavaa vaiku-
tusta lukuisten henkilöiden oloihin, eikä asian-
osaiselle tai kantajalle aiheutuvia kuluja voida
pitää kohtuullisina ottaen huomioon hänen mak-
sukykynsä.

51. Eräät valtion maksamat korvaukset  (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 14 150 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) rikosvahinkolain (1204/2005) nojalla mak-

settaviin rikosvahinkokorvauksiin 

2) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle val-
tion varoista vapauden menetyksen johdosta
maksettavasta korvauksesta annetun lain
(422/1974) nojalla maksettaviin korvauksiin
sekä niihin liittyvien vähäisten asiamiespalk-
kioiden maksamiseen.

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot  (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
8 474 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huo-
mioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoimin-
nasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulko-
puolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintame-
not  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
10 340 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huo-
mioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoimin-
nasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulko-
puolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot  (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
235 579 000 euroa.

Käräjäoikeuksiin voidaan 1.2.2011 lukien
perustaa kolme käräjätuomarin virkaa (2 T11 ja
T13) edellyttäen, että samasta ajankohdasta
lukien lakkautetaan kolme käräjäoikeuden laa-
mannin virkaa (T15, T16 ja T17).

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalauta-
kunnan toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
27 481 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeus-
avun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset
oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksupe-
rusteisena.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

Avustukset saamelaisten kulttuuri-
itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 1 751

Avustukset saamelaiskulttuurikeskuksen 
hallintotilojen irtokalusteiden ja AV-lait-
teiden hankintaan (enintään) 250

Muut avustukset (enintään) 620

Yhteensä 2 621
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05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot  (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
14 451 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää holhoustoimen edun-
valvontapalvelujen järjestämisestä annetussa
laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvonta-
palvelujen järjestämisestä valtiolle aiheutuvien
menojen maksamiseen.

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat
korvaukset  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 42 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) oikeusapulaissa (257/2002)
2) yksityishenkilön velkajärjestelystä anne-

tussa laissa (57/1993) 
3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa

laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksa-
miseen 

4) enintään 700 000 euroa konkurssilain
(120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pe-
sänhoitajien palkkioihin.

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssival-
vonta

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toi-
mintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
98 806 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudin-
viraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maa-
kunnan maakunnanvoudinviraston ja Konkurssi-
asiamiehen toimiston toimintamenojen maksa-
miseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huo-
mioon EU:lta saatavat tulot, yhteistoiminnasta
virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolis-
ten osapuolten kanssa saatavat tulot sekä Kon-
kurssiasiamiehen toimiston erityistilintarkastuk-
sista takaisin perittävät korvaukset.

30. Syyttäjät

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot  (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
43 835 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttä-
jänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenan-
maan maakunnansyyttäjänviraston toimintame-
nojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huo-
mioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoimin-
nasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulko-
puolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

40. Rangaistusten täytäntöönpano

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
219 499 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslai-
toksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuk-
sen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslai-
toksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien
henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alen-
tamiseen enintään 2 000 000 euroa.

74. Avolaitostyöt  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 025 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennus-

töihin. Määrärahasta saa käyttää enintään
1 700 000 euroa työsiirtolatöihin kunnan, seura-
kunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteis-
sa sekä Finavia Oyj:n Helsinki—Malmin lento-
kentän työkohteessa. Työkohteet ovat kulttuuri-
historiallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liit-
tää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin
asianomainen yhteisö osallistuu.

50. Vaalimenot

20. Vaalimenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 18 422 000 euroa.
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Määrärahaa saa käyttää: 
1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten

vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kan-
sanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987)
tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten
toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottami-
sesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja
vaalivalmiuden ylläpidosta sekä vaalijärjestel-
män ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä
aiheutuvien menojen maksamiseen

2) saamelaiskäräjistä annetussa laissa
(974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaa-
leista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaali-
lain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kerta-
korvauksena

4) äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liit-
tyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen mak-
samiseen.
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Pääluokka 26

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Sisäasiainministeriön toimintamenot  (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
22 025 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuk-

siin liittyvään toimintaan ja EU-rahastojen tuel-
la toteutettavien siviilikriisinhallintahankkei-
den omarahoitusosuutta koskevien menojen
maksamiseen

2) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hank-
keiden maksamiseen

3) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syr-
jinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton
ja kotouttamisen kehittämisestä aiheutuvien siir-
tomenojen maksamiseen.

03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toiminta-
menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
471 000 euroa.

20. Tietohallinnon yhteiset menot  (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään 4 711 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon

runkoverkon ja ministeriön lähiverkon sekä yh-
teiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito-
ja kehittämismenoihin.

21. Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuotta-
vuusmääräraha  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 426 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
1) ministeriön hallinnonalan tuottavuuden

edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimus-
ten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palve-
lujen hankkimiseen

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikai-
siin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuutto-
virtojen hallintaan  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 10 540 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan unionin mukaisiin yhteisvastuu-

ta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan
yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen
mukaisesti toteutettaviin hankkeisiin (Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätös 435/2007/EY,
573/2007/EY, 574/2007/EY, 575/2007/EY)

2) teknisen avun ja edellä mainittujen ohjel-
mien toteuttamiseen tarvittavan ja näihin tehtä-
viin kohdennettavan sisäasiainministeriön hal-
linnonalan eri virastojen, enintään 15 henkilö-
työvuotta vastaavan, henkilöstön palkkausme-
nojen maksamiseen sekä ohjelmien toteuttami-
sen kannalta muiden välttämättömien kulutus-
menojen maksamiseen

3) hankkeisiin sisältyvien arvonlisävero-
osuuksien maksamiseen

4) siirtomenojen maksamiseen.

29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvon-
lisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 53 500 000 euroa.
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65. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja
maksuosuudet ulkomaille  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 208 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon

kansainvälisten järjestöjen (Interpol, FATF1,
Schengen C-SIS2, SISNET3, FIUNET4, Eg-
mont5, IGC6, IOM, ICMPD7, COSPAS-SAR-
SAT8, Prüm9 ja ICAO PKD10) jäsenmaksujen,
maksuosuuksien ja vastaavien velvoitteiden suo-
rittamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

10. Poliisitoimi

01. Poliisitoimen toimintamenot  (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
687 053 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisi-

toimeen liittyvien hankkeiden maksamiseen
2) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakun-

nassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n no-
jalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ah-
venanmaan maakunnan hallitukselle.

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

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) poliisin vastuulla olevien maasta poistetta-

vien henkilöiden maasta poistamiskuljetuksista
2) turvapaikanhakijoiden tulkkaus- ja kään-

nöspalveluista

3) Suomeen luovutettavien rikoksentekijöi-
den noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin

4) turvapaikanhakijoiden identiteetin ja kan-
salaisuuden varmistamisesta sekä iänmäärityk-
sen ja kielitestien tekemisestä aiheutuviin kului-
hin

5) turvapaikkatutkinnan valmiusryhmän käy-
töstä aiheutuneiden matka- ja majoituskustan-
nusten korvaamiseen.

20. Rajavartiolaitos

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot  (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
221 071 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) meripelastuslain (1145/2001) 21 §:n 3 mo-

mentin nojalla suoritettavien korvausten maksa-
miseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten
rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus)
johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meri-
pelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen häly-
tys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustan-
nusten korvaamiseen Finavialle

2) koneiden, laitteiden ja kaluston hankinta-
menojen maksamiseen 

3) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa
olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden
rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijait-
sevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettä-
vien rakennusten ja rakenteiden perusparannuk-
sesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien meno-
jen maksamiseen

1 FATF=Financial Action Task Force

2 C-SIS=Communication-Schengen Information Sys-
tem

3 SISNET=Schengen Information System Network

4 FIUNET=Financial Intelligent Unit Network

5 Egmont Group=rahanpesuun liittyvä ryhmä, jonka
sihteeristö toimii Torontossa, Kanadassa

6 IGC=Inter-Governmental Consultations on Asylum,
Refugee and Migration Policies in Europe, North
America and Australia

7 ICMPD=International Centre for Migration Policy
Development

8 COSPAS-SARSAT=satellittipaikannusta maalla, me-
rellä ja ilmassa hyödyntävä maailmanlaajuinen etsin-
tä- ja pelastusjärjestelmä.

9 Prüm=seitsemän EU:n jäsenvaltion v. 2005 solmima
sopimus viranomaisyhteistyöstä terrorismin, rajat ylit-
tävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torju-
miseksi.

10 ICAO PKD=kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön
sähköinen varmennepankki
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4) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla
työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

5) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkei-
siin.

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta  (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään 24 910 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Rajavartiolaitoksen 1980-luvulla hankittu-

jen partioveneiden uusimiseen
2) ulkovartiolaivan hankintaan sekä hankin-

nan hallinto-, matka- ja suunnittelukuluihin 
3) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista

aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin me-
noihin.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja
valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet
sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta
syntyvät vähennykset budjetoidaan talousar-
viossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksupe-
rusteisina.

Valtuus
Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään sopi-

muksia neljän kaksimoottorisen helikopterin ja
niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien
hankinnasta ja henkilöstön koulutuksesta. Han-
kinta ajoittuu vuosille 2011—2014 ja sen koko-
naiskustannusarvio on 62 000 000 euroa.

Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa
myönnetty ja vuoden 2010 ensimmäisessä lisä-
talousarviossa uusittu ulkovartiolaivan tilaus-
valtuus uusitaan.

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset

01. Pelastustoimen toimintamenot  (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
14 029 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkei-

siin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin
kansainvälisen pelastustoimen hankkeisiin sisäl-
tyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapa-
turmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettä-
vään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukai-
sesti

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelas-
tustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvon-
taviranomaistehtävien sekä vuosittain laaditta-
van tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen
kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimin-
tamenoihin

4) pelastuslain 87 §:n 2 momentin mukaisten
erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutki-
musten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 77 §:n 1 momentin nojalla
suoritettavien korvausten maksamiseen

6) pelastuslain 74 §:ssä tarkoitetulla tavalla
valmiuden ylläpitämiseen

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointi-
toiminnan edistämiseen ja standardisointityö-
hön osallistumisesta johtuviin menoihin.

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot  (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
58 693 000 euroa.

20. Erityismenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 406 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) pelastuslain (468/2003) 74 §:ssä tarkoite-

tulla tavalla toimintakustannuksiin, jotka aiheu-
tuvat ilma-alusten käytöstä etsintä- ja pelastus-
tehtäviin sekä poliisiviranomaisen johtamiin et-
sintä- tai muihin vastaaviin virka-aputehtäviin ja
niistä aiheutuvan valmiuden ylläpitämiseen sekä
ilma-alusten käyttöön liittyvän hälytys- ja johta-
misjärjestelmän välittömien kustannusten kor-
vaamisesta Finavialle

2) Suomen kahdenvälisiin ja monenkeskisiin
kansainvälisiin sopimuksiin perustuviin hätä-
apujärjestelyihin kuten avun antaminen ja vas-
taanottaminen sekä siihen varautumiseen liitty-
viin kustannuksiin. Kansainvälisten hätäapujär-
jestelyjen edellyttämiksi toimiksi luetaan myös
Suomen osallistuminen Euroopan unionin pelas-
tuspalvelu- ja siviilikriisinhallintajärjestelmiin,
YK:n alaisten järjestöjen hätäapujärjestelmiin,
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Naton Euro-Atlanttisen kumppanuusneuvoston
asiantuntijatoimiin ja Suomen pelastuspalvelu-
komennuskunnan hätäaputehtävät ja niistä
aiheutuvat palkkaus-, varautumis- ja toiminta-
kustannukset lähialueille kuntien ja valtion toi-
mesta sekä maailmanlaajuisesti

3) pelastuslain 27 §:n mukaisiin metsäpalo-
jen tähystystoiminnasta aiheutuneisiin kustan-
nuksiin.

31. Pelastustoimen valtionavustukset (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 510 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtionavustusten maksamiseen alueen pe-

lastustoimen valtionavustuksesta annetun lain
(1122/2003) nojalla pelastustoimen hoidon kan-
nalta tarpeellisen kaluston tai järjestelmän han-
kinnasta aiheutuviin huomattaviin kustannuk-
siin sekä kehittämishankkeisiin pelastustoimen
alueille

2) pelastuslain (468/2003) 77 §:n 2 momen-
tin mukaisten avustusten maksamiseen väestön-
suojelumenoihin kunnille ja pelastustoimen
alueille.

43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 7 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää viranomaisradiover-

kon hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suo-
men Erillisverkot Oy:lle.

40. Maahanmuutto

01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot  (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
18 643 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU:n rahoittamiin hankkeisiin
2) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittä-

miseen.

03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllisty-
misen edistäminen   (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 381 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden

vastaanoton neuvottelukunnan kustannuksiin
2) rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisemi-

seen, seurantaan ja syrjinnän vastaiseen koulu-
tukseen

3) kotoutumista edistävien hankkeiden toteut-
tamiseen, EU:n rahoittamien kotoutumista edis-
tävien hankkeiden kansalliseen vastinrahoituk-
seen sekä kotouttamista edistävään tiedottami-
seen

4) ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen tähtää-
vään ns. etsivään työhön ja neuvontatyöhön

5) kotouttamislain (493/1999) tarkoittamiin
työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin rinnastet-
taviin ja muihin yksilöllisesti sovittuihin kotout-
tamista edistäviin toimenpiteisiin osallistuvien
tapaturmakorvausten ja ryhmävastuuvakuutuk-
sen maksamiseen sekä Valtiokonttorin näistä pe-
rimien hoitokulujen maksamiseen

6) enintään 420 000 euroa maahanmuuttajien
koulutus- tai muiden kotoutumispalveluiden al-
kukartoituksen toteuttamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen
maksamiseen.

20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 876 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ulkomaalaislain (301/2004) 48 §:n perus-

teella järjestettävään paluumuuttovalmennuk-
seen

2) suomen tai ruotsin kielen taidon testaami-
seksi laaditun kielitutkinnon järjestämiseen ja
muihin menoihin

3) enintään 40 000 euroa asiantuntijapalk-
kioiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan suoriteperusteisena.

30. Valtion korvaukset kunnille (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 102 056 000 euroa.
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Määrärahaa saa käyttää valtioneuvoston mää-
räämin perustein (512/1999):

1) pakolaisten kotoutumista tukevan toimin-
nan järjestämisestä ja sosiaali- ja terveydenhuol-
losta kunnille aiheutuvien kustannusten lasken-
nallisiin korvauksiin

2) toimeentulotuen, tulkkipalvelujen ja eri-
tyiskustannusten korvaamiseen sekä pakolais-
ten paluumuutosta kunnalle aiheutuviin kustan-
nuksiin 

3) alaikäisten oleskeluluvan saaneiden turva-
paikanhakijoiden majoittamisesta perheryhmä-
koteihin syntyneiden kustannusten korvaami-
seen ja käräjäoikeuden heille osoittaman edusta-
jan palkkioiden maksamiseen sekä pakolaisten
kuntaan muuttamisen odotusajalta kertyvien
vuokrien maksamiseen

4) entisen Neuvostoliiton alueelta paluumuut-
tajina tulleiden henkilöiden toimeentulotuen
sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuol-
lon erityiskustannusten maksamiseen kunnille,
sekä heimoveteraanien hoidosta ja huollosta
aiheutuviin kustannuksiin

5) kuntaan sijoitettujen tai kunnassa asuvien
ihmiskaupan uhrien kunnille sosiaali- ja ter-
veys- sekä muiden palveluiden järjestämisestä
aiheutuvista kustannuksista maksettaviin kor-
vauksiin.

Vuoden 2011 pakolaiskiintiö on 750 henki-
löä.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisesti.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmeno-
jen maksamiseen.

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotto  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 86 317 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtioneuvoston mää-

räämin perustein (512/1999):
1) valtion vastaanottokeskusten toimintame-

nojen maksamiseen
2) valtion vastaanottokeskusten ja kuntien,

kuntayhtymien ja yhteisöjen ylläpitämien turva-
paikanhakijoiden vastaanottokeskusten sekä
ryhmäkotien kustannuksiin, alaikäisten edusta-
misesta aiheutuvien kulujen maksamiseen sekä

tulkkipalvelujen kustannuksin ja muihin tarvit-
taviin menoihin

3) vastaanoton toteuttamiseksi erityistilan-
teissa tarpeellisten palvelujen hankkimisesta
aiheutuvien menojen maksamiseen sekä vas-
taanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien
menojen maksamiseen

4) ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän
toiminnan rahoittamiseen (Kotouttamislaki
493/1999 4a luku; 25 a—f §)

5) toimeentulon ja huolenpidon järjestämi-
seen ulkomaalaisille, jotka on otettu säilöön ul-
komaalaislain (301/2004) 121—123 §:n perus-
teella

6) vastaanottokeskusten järjestämissä toimen-
piteissä olevien tapaturmakorvausten ja ryhmä-
vastuuvakuutuksen maksamiseen sekä Valtio-
konttorin näistä perimien hoitokulujen maksa-
miseen (Kotouttamislaki 493/1999 22 a §)

7) turvapaikanhakijoiden oikeusapupalvelu-
jen hankkimiseen ja vapaaehtoisesta paluusta
aiheutuviin kuluihin sekä vapaaehtoista paluuta
tukeviin EU:n rahoittamiin hankkeisiin.

Lisäksi määrärahaa saa käyttää:
8) turvapaikkapuhuttelujen tulkkaus- ja kään-

nösmenoihin sekä maahanmuuttoviraston toimi-
pisteiden ulkopuolella suoritettavien turvapaik-
kapuhuttelujen matkakustannusten ja perhe-
siteen selvittämiseksi tehtävien DNA-testien
kustannuksiin

9) kiintiöpakolaisten ja heidän perheenjäsen-
tensä maahantulomatkojen järjestämisestä, läh-
tömaassa suoritettavista terveystarkastuksista ja
koulutuksesta (kulttuuriorientaatiosta) sekä vas-
taanottoa edistävän koulutuksen ja tiedotustoi-
minnan järjestämisestä aiheutuvien menojen
maksamiseen. Maahanmuuttovirasto voi yksit-
täistapauksessa poikkeuksellisesti maksaa myös
muiden kansainvälistä suojelua saavien henki-
löiden perheenjäsenten maahantulomatkojen jär-
jestämisen, jos siihen on erittäin painava syy.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätös-
perusteisesti lukuun ottamatta valtion vastaanot-
tokeskusten toimintamenoja, jotka kohdenne-
taan suoriteperusteisesti.

Valtion vastaanottokeskusten toimintamenot
budjetoidaan arvonlisäverollisina.
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Valtion vastaanottokeskusten toiminta-
menomäärärahaa saa käyttää enintään 130 hen-
kilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaami-
seen.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion vastaan-
ottokeskusten kulutusmenojen maksamiseen.
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Pääluokka 27

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto

01. Puolustusministeriön toimintamenot  (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään 18 645 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen kes-

kittyvän järjestön (Munitions Safety Informa-
tion Analysis Center) ja Euroopan puolustusvi-
raston maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuut-
ta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä
näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheu-
tuvien menojen maksamiseen 

3) puolustusministeriön perusparannettavasta
päärakennuksesta tehdyn puolustusministeriön
ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuk-
sen urakkarajaliitteen mukaisten käyttäjän han-
kintojen ja muiden käyttöönottoon liittyvien
hankintojen maksamiseen.

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuotta-
vuusmääräraha  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 635 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön

hallinnonalan tuottavuutta edistävien investoin-
tien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja
muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin
tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvon-
lisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 326 099 000 euroa.

10. Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot  (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 698 738 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta so-

tilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukko-
jen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen
valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien
kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien
menojen maksamiseen

2) enintään 4 400 000 euroa palvelussuhde-
asuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puo-
lustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustu-
en tai puolustusministeriön määräämäksi siirty-
mäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen
henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai mui-
hin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin pe-
rustuen

3) enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja
sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle sekä
merkittäville urheilutapahtumille suoritettavan
liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksul-
lisen toiminnan hintojen alentamiseen 

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien
kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja
monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen ku-
luosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin 
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vienti-

edellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen
liittyvien menojen maksamiseen 

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan mu-
seotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen. 

Valtuudet
1) Vuonna 2011 saa tehdä puolustusvoimien

toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelu-
jen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuk-
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sia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle meno-
ja vuosina 2011—2014 enintään 68 440 000 eu-
roa (toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2011 saa tehdä käyttöajoneuvoja
koskevia täydentäviä hankintoja siten, että niis-
tä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—
2013 enintään 18 000 000 euroa (Käyttöajoneu-
vojen hankintojen täydentämisen tilausvaltuus).

3) Vuonna 2011 saa tehdä sopimuksia aiem-
min hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta
olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden ko-
konaismäärän puitteissa. 

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista
saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa ole-
vista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen
mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden koko-
naismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroi-
den ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutu-
vien lisämenojen maksamiseen käytetään puo-
lustusvoimien toimintamenoihin vuosittain
myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä
niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien
noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta
syntyvät vähennykset budjetoidaan talous-
arviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksu-
perusteisina.

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään 737 755 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja

puolustusvoimien salassa pidettävistä hankin-
noista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä
hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttö-
koulutukseen

2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolus-
tusvoimien salassa pidettäviin hankintoihin vä-
littömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaan 

3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämät-
tömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja
vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien me-
nojen maksamiseen.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin
tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai nii-
hin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutok-
sista aiheutuvien menojen maksamiseen määrä-
rahaa saa käyttää enintään 40 309 000 euroa.

Valtuudet
1) Vuonna 2011 saa tehdä sotilaallisen maan-

puolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi
puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen
liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa
aiheutua talousarvion voimaantulopäivän va-
luuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina
2011—2014 enintään 152 303 000 euroa (Puo-
lustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2011
-tilausvaltuus, PVKEH 2011).

PVKEH 2011-tilausvaltuuden enimmäismää-
rän mukainen suoritus voidaan sitoa alaa kuvaa-
vaan hintakehitykseen vuoden 2011 ensimmäi-
sestä vuosineljänneksestä alkaen.

2) Puolustusvoimien materiaalinen kehittämi-
nen 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden enim-
mäismäärää vähennetään 5 000 000 eurolla
1 232 191 000 euroon.

3) Vuonna 2011 saa tehdä sopimuksia aiem-
min hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta
olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden ko-
konaismäärän puitteissa.

4) Vuonna 2010 hyväksytyn Tekninen tutki-
mus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010
(TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuuden osalta saa
vuonna 2011 purkaa aiemmin tehtyjä sopimuk-
sia sekä sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja
sitoumuksista maksamatta olevaa määrärahaa
vastaavasti.

5) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista
saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa ole-
vista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen
mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden koko-
naismäärän puitteissa.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja nii-
hin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien nou-
susta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syn-
tyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa
varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisi-
na.
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19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta  (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään 12 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Hawk Mk 66 -konei-

den, niiden varaosien ja vaihtolaitteiden sekä
huoltovälineiden hankinnasta aiheutuvien meno-
jen maksamiseen samoin kuin koneiden lento-
kuntoon saattamisesta ja ohjaamomodifikaation
tekemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tuke-
minen  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 2 291 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tuke-

miseen
2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle

(MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille
laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
(556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtä-
vien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin 

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheu-
tuviin menoihin.

30. Sotilaallinen kriisinhallinta

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja
hallintomenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 59 620 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
1) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palk-

kaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirto-
korvauksiin

2) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansalli-
sen päivärahan maksamiseen 

3) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, yllä-
pito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutus-
menojen sekä kansainvälisten kriisinhallinta-
kurssien menojen maksamiseen

4) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen hen-
kilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-,
kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hal-
lintomenojen maksamiseen

5) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan
nimeämien joukkojen kehittämisohjelmasta
aiheutuviin menoihin

6) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön
puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen mate-
riaalikuluihin sekä kansainvälisen kriisinhallin-
tatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan
tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtä-
viin konfliktien jälkeen

7) sellaisten kansainvälisten kriisinhallinta-
operaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin
Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

8) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakulje-
tusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnol-
listen kulujen maksamiseen 
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9) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopi-
muksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheu-
tuviin menoihin.

95. Kurssivaihtelut  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisin-
hallintajoukoista aiheutuvien puolustusministe-
riön hallinnonalan menojen laskutuksessa synty-
viin kurssieroihin.

Käyttösuunnitelma euroa

01. Suomen Kosovon kriisinhal-
lintajoukon menot 
(KFOR-operaatio) 11 100 000

02. Suomen Bosnia-Hertsego-
vinan kriisinhallintajoukon 
menot (EUFOR/ALTHEA-
operaatio) 210 000

03. Sotilastarkkailijatoiminnan 
menot 3 020 000

04. SKJA:n menot 
(ISAF-operaatio), Afganistan 19 100 000

05. YKSOS:n menot 
(UNMIS-operaatio), Sudan 40 000

06. Liberian kriisinhallinta-
operaation menot 
(UNMIL-operaatio) 40 000

07. Kriisinhallintaoperaatioiden 
yhteiset menot 4 497 000

08. Kriisinhallinnan joukkojen 
kehittämisohjelma 10 000 000

09. EU:n taisteluosastojen 
koulutusajan palkkaus-, muut-
to- ja asumismenot sekä siirto-
korvaukset 4 465 000

11. EUTM/Somalian koulutus-
operaation menot 320 000

12. Tshadin ja Keski-Afrikan 
tasavallan kriisinhallinta-
operaation menot 1 500 000

13. Atalanta-operaation menot 4 600 000

20. Varalla käynnissä olevien 
operaatioiden lisämenoihin ja 
niiden jatkamiseen, mahdolli-
siin uusiin kriisinhallinta-
operaatioihin sekä muihin 
kriisinhallintamenoihin 728 000

Yhteensä 59 620 000
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Pääluokka 28

VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
32 368 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen

kansainvälisille yhteisöille
2) koko hallintoa koskeviin hallinnon kehittä-

mishankkeisiin, josta kunta- ja palvelurakenne-
uudistukseen (PARAS-hanke) enintään 35 000
euroa 

3) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huo-

mioon
1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallin-

nasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot 
2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastus-

lautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.

20.  Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 215 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omai-

suus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoi-
hin 

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja
käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin.

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuot-
tavuusmääräraha  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 159 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministe-

riön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen
tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitys-
ten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hank-
kimiseen.

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan ar-
vonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 68 202 000 euroa.

10. Verotus ja tullitoimi

01. Verohallinnon toimintamenot  (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
397 022 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten
järjestöjen jäsenmaksuihin sekä kansainvälises-
tä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien
maksamiseen.

02. Tullilaitoksen toimintamenot  (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
157 742 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten
järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huo-
mioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoituk-
set

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle
kannettavista kolmansien maiden tulleista saata-
va kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä 
4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vas-

taavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisu-
palkkiot.

63. Takaisin maksetut verot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 600 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa,

joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai
muista veronhuojennussäännöksissä taikka ve-
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rosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiova-
rainministeriön, Verohallituksen tai Tullihalli-
tuksen päätöksen nojalla oikeutettu saamaan ta-
kaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavak-
si määrättyjen verojen, korkojen ja oikeuden-
käyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa
vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käy-
tettävissä 

3) tullilaitoksen maksamien verojen, tullien ja
muiden maksujen palautuskorkojen maksami-
seen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

95. Verotukseen liittyvät korkomenot  (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 37 700 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää verotukseen liitty-

vien korkomenojen maksamiseen. Korkomenot
perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)
2) veronkantolain 27 b § ja siihen liittyvä voi-

maantulosäännös (568/2004) 
3) autoverolain 65 § (1482/1994)
4) valmisteverotuslain 39 §:n 1 momentti

(569/2004) 
5) tullilain 39 §:n 2 momentti (570/2004).
Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

97. Autoveron vientipalautus  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 18 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa

jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun
käytetty ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ul-
komaille käytettäväksi. Vientipalautusta voi-
daan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on
ensiverotettu lain 5/2009 voimaantulon jälkeen.

Määräraha perustuu autoverolakiin
(1482/1994). 

20. Palvelut valtioyhteisölle

01. Valtiokonttorin toimintamenot  (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
14 448 000 euroa. 

Määrärahasta saa maksaa ennakkomaksuja
työeläkevakuuttamisessa tarvittavien tietojärjes-
telmien hankintaan.

03. Valtiovarain controller -toiminnon toiminta-
menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 050 000 euroa.

06.  (28.20.02 ja 06) Valtion IT-palvelukeskuk-
sen toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
8 731 000 euroa.

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palve-
lukeskuksen toimintamenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
10 000 euroa.

08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palve-
lukeskuksen kehittäminen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 200 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Kieku-tietojärjestel-

män käyttöönotosta ja hankkeen aikataulun
aikaistamisesta palvelukeskukselle aiheutuviin
menoihin. 

88. Senaatti-kiinteistöt

Momentille ei myönnetä määrärahaa.
1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet
Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministe-

riön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos.
Senaatti-kiinteistöjä vuoden 2011 alusta lukien
koskevan uuden liikelaitoslain mukaan Senaatti-
kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja
niihin välittömästi liittyviä muita palveluja val-
tion virastoille, laitoksille, valtion talousarvion
ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liike-
laitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen
alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimi-
ville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan ole-
vasta kiinteistövarallisuudesta.

Senaatti-kiinteistöjen arvoperusta on yhteis-
kuntavastuullinen toiminta osana valtioyhtei-
söä. Tehtävänä on tarjota tilapalveluja, jotka
ovat taloudelliselta, sosiaaliselta ja ympäristön



3974 N:o 1186

näkökulmasta vastuullisesti tuotettu ja hinnoi-
teltu. 

Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskon-
sernin, johon kuuluu 26 tytäryhtiönä toimivaa
kiinteistöosakeyhtiötä.

Senaatti-kiinteistöille asetetaan seuraavat
palvelu- ja toimintatavoitteet: 

Senaatti-kiinteistöt
— varmistaa toimintansa kestävän ja elin-

kaarivastuullisen pohjan taloudellisesta, sosiaa-
lisesta ja ympäristön näkökulmasta sekä ylläpi-
tää asiakastyytyväisyyttä

— kehittää ja ylläpitää tilakysymyksiin
liittyviä asiantuntijapalveluita tukemaan sekä
asiakkaidensa että valtion rakenteellisia ja toi-
minnallisia muutoksia

— huolehtii omalta osaltaan siitä, että val-
tion liikelaitosuudistuksen sekä valmisteilla ole-
van kiinteistöstrategian mukanaan tuomat muu-
tokset viedään käytäntöön sekä varmistaa omal-
ta osaltaan valtion keskitetyllä kiinteistöomis-
tuksella saavutettujen mittakaava- ja yhteistoi-
mintaetujen säilymisen tulevaisuudessa

— toteuttaa valtiolle tarpeettoman omaisuu-
den myynnit avoimin ja syrjimättömin menette-
lyin.

2. Investoinnit 
Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa

aiheutua menoja vuonna 2011 enintään 300 milj.
euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä
sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraa-
vina varainhoitovuosina enintään 250 milj.
euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan
arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta pa-
rantaviin peruskorjausinvestointeihin. Inves-
tointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä
varainsiirtoveroja. 

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta
vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöinä
toimivien kiinteistöosakeyhtiöiden lainoista yh-
teensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto
Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan

vuoden 2011 aikana toimintansa rahoittamiseksi
lainaa nettomääräisesti enintään 90 milj. euroa.

4. Valtuudet
Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään

KOy ICT:n osakkeet n:ot 405-439, 994-1703,
1770-1949, 3085-3503, 4744-5351, 5926-7500,
7819-9640, 9719-9720, 9827-9828, 9887-9888,
9975-9976 ja KOy Biocity:n osakkeet n:ot 1-
264, 265-553, 2868-5308, 5560-8115, 8306-
10204, 11056-12284, 13802-15493, 19727-
20145, 20395-20778, 20860-20937, 20981-
21040 Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle 50
milj. euron velattomasta kauppahinnasta ja muu-
toin Senaatti-kiinteistöjen määräämin ehdoin.

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Tu-
russa sijaitsevan kiinteistön 853-41-25-3 sillä
olevine rakennuksineen 14,2 milj. euron velatto-
masta kauppahinnasta Bovallius-Kiinteistöt
Oy:lle ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen määrää-
min ehdoin.

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja 
rekisterihallinto

01. Tilastokeskuksen toimintamenot  (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
44 857 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen 
2) EU -jäsenyyteen liittyvien tilastohankkei-

den rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huo-

mioon
1) maksullisen toiminnan tulot 
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion

ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot. 

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toi-
mintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
4 142 000 euroa. 

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
4 193 000 euroa.
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40. Valtion alue- ja paikallishallinto

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
50 005 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin,
joihin saadaan EU-rahoitusta.

02. Maistraattien toimintamenot  (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
32 228 000 euroa.

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet  (siir-
tomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 666 000 euroa.
Määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa val-

tion aluehallinnon viranomaisten tietojärjestel-
mien kehittämiseen ja 500 000 euroa aluehallin-
non uudistukseen liittyvien uusien tehtävien
kustannusten korvaamiseen maakunnan liitoille.

Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion keskushallinnon toimintojen

alueellistamisen hallinnointiin
2) aluehallintouudistuksesta aiheutuviin tieto-

järjestelmien ja muiden tarvittavien muutosten
suunnittelu- ja muutostöihin

3) valtion alueellisten ja paikallisten hallinto-
rakenteiden kehittämiseen

4) Kainuun hallintokokeilun seurantaan ja sen
perusteella tehtyjen ehdotusten edellyttämään
valmisteluun

5) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelu-
muotojen kehittämiseen, yhteispalvelun hallin-
nointiin ja yhteispalvelusta kunnille aiheutuvien
kustannusten korvaamiseen

6) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstön palkkaamiseen. 

50. Eläkkeet ja korvaukset

15. Eläkkeet  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 868 145 000 euroa.
Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahaa saa käyttää valtion eläkelain
(1295/2006) ja siihen liittyvän lainsäädännön
mukaisten

1) eläkkeiden, perhe-eläkkeiden, kuntoutus-
tukien ja muiden kuntoutusetuuksien ja niiden
lisien 

2) viivästyskorotusten
3) mahdollisten oikeudenkäyntikulujen
4) viimeisen eläkelaitoksen periaatteesta joh-

tuvien ennakkomenojen 
5) viimeisen eläkelaitoksen periaatteesta joh-

tuvien selvittelyerien 
maksamiseen.

16. Ylimääräiset eläkkeet  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 765 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää ylimääräisten eläk-

keiden maksamiseen voimassa olevien valtio-
neuvoston päätösten mukaisesti sekä aiemmin
myönnettyjen ylimääräisten eläkkeiden maksa-
miseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 9 000 euroa
eduskunnan kansliatoimikunnan myöntämien
ylimääräisten eläkkeiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

17. Muut eläkemenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 944 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) korvausten maksamiseen Kuntien eläkeva-

kuutukselle eri lakien nojalla valtion toiminto-
jen kunnallistamisen yhteydessä suoritetuista
eläkejärjestelyistä ja Eläkekassa Maalle siitä
eläkemenojen lisäyksestä, mikä aiheutuu asutus-
tehtävissä palvellun ajan huomioon ottamisessa
eläkekassan myöntämässä eläkkeessä

2) korvausten maksamiseen Nokia Oyj:lle,
Vapo Oy:lle, Vammas Oy:lle ja Lapua Oy:lle sii-
tä valtion eläkelain tasoisen eläketurvan säilyttä-
misestä syntyvästä lisärasituksesta, joka näille
yhtiöille aiheutuu 31.8.1976 Televan,
31.12.1983 Valtion polttoainekeskuksen,
31.12.1990 Vammaskosken tehtaan ja Lapuan
patruunatehtaan palveluksessa olleen henkilös-
tön siirrosta yhtiöiden palvelukseen

3) korvausten maksamiseen yrityskauppojen
tai vastaavien yritysten omistuspohjan uudel-
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leenjärjestelyjen yhteydessä tai konsernin sisäl-
lä yhtiöstä toiseen vanhana työntekijänä ennen
1.1.1994 siirretyn henkilön työnantajalle sekä
Patria Vammas Oy:n tai Patria Lapua Oy:n pal-
veluksesta yrityskauppojen, liikkeen luovutuk-
sen tai vastaavien uudelleenjärjestelyjen yhtey-
dessä vanhana työntekijänä siirretyn henkilön
työnantajalle, jolloin vanhana työntekijänä tar-
koitetaan 31.12.1990 Vammaskosken tehtaan tai
Lapuan patruunatehtaan palveluksesta Vammas
Oy:n tai Patruunatehdas Lapua Oy:n palveluk-
seen ja myöhemmin Patria-konserniin siirtynei-
tä henkilöitä 

4) eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen
työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen
eläkejärjestelmän välillä suoritettuihin eläke-
oikeuksien pääoma-arvojen siirtoihin valtion
eläkejärjestelmästä asiaa koskevan lain
(165/1999) mukaisesti.

Valtiokonttori saa sopia vakuutusmatemaatti-
sin perustein lasketusta eläkevastuiden kertasuo-
rituksesta.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

50. Vahingonkorvaukset  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 39 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tapaturmakorvauksiin
2) liikennevahinkokorvauksiin
3) ryhmähenkivakuutusta vastaaviin taloudel-

lisiin tukiin
4) valtion virkamiesten toistuviin korvauksiin
5) valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden

kustannusten ja vahinkojen korvauksiin
6) rautatien käytöstä johtuvan vahingon vas-

tuusta annetun lain mukaisiin korvauksiin 
7) tapaturma- ja liikennevahinkojen korvauk-

siin liittyviin asiantuntijalääkäripalkkioihin
8) valtioneuvoston erikseen päättäessä luon-

nonkatastrofien johdosta katastrofialueilla teh-
dyistä pelastus- ja evakuointitoimista, evakuoin-
tilennoista ja annetusta sairaanhoidosta sekä sur-
mansa saaneiden kotimaahan kuljettamisesta
aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuulu-
vat eläkemenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 102 365 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion eläkelain

(1295/2006) nojalla viimeisen eläkelaitoksen
periaatteesta johtuvien, Valtiokonttorin toisten
eläkelaitosten puolesta myöntämien eläkkeiden
maksamiseen. 

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

95. Ennakkotuloista maksettavat korkomenot
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 12 800 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion eläkelain

(1295/2006) nojalla viimeisen eläkelaitoksen
periaatteesta johtuvien, Valtiokonttorin toisten
eläkelaitosten puolesta myöntämien eläkkeiden
maksamisesta aiheutuvien korkomenojen mak-
samiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstö-
menot

01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoi-
den palkkamenot  (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien

suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palk-
kaus- ja sosiaaliturvamenojen maksamiseen 

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen
maksamiseen sellaisille kansallisille asiantunti-
joille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauk-
sia.

Määrärahalla saa palkata enintään 25 henkilö-
työvuotta vastaavan määrän henkilöstöä määrä-
aikaisiin kansallisten asiantuntijoiden tehtäviin.

02. Erikseen budjetoidut palkkamenot  (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 50 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) välttämättömän lisähenkilökunnan palk-

kausten maksamiseen sellaisissa tapauksissa,
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joissa henkilöstön lisätarve ei ole ollut tiedossa
varsinaista talousarvioesitystä laadittaessa 

2) valtiovarainministeriön tekemistä virka-
suhteen ehtoja koskevista päätöksistä aiheutu-
vien menojen maksamiseen.

03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat
palkkamenot   (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 150 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää lakkautuspalkkalain

(182/1931) mukaisten lakkautuspalkkojen mak-
samiseen.

20. Työhyvinvoinnin edistäminen  (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään 675 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää työsuojelun edistämi-

seen valtionhallinnossa eli työsuojelututkimuk-
seen, työsuojelukoulutukseen, työsuojelutieto-
jen keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tie-
dottamiseen sekä valtiotyönantajan ja sen palve-
luksessa olevan henkilöstön välisten työelämän
suhteiden edistämistä tarkoittavaan tutkimuk-
seen, koulutukseen ja tiedotukseen.

60. Siirto Koulutusrahastolle  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 320 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Koulutusrahastosta

annetun lain (1306/2002) 13 §:n mukaiseen val-
tion maksuun Koulutusrahastolle.

70. Valtionhallinnon kehittäminen

01.  (28.70.01, osa) Valtion IT-strategian toteut-
taminen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 7 343 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistus-

ten ja yhteisten IT-palvelujen toteuttamiseen 
2) julkisen hallinnon yhteisten sähköisen

asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämi-
seen ja toteuttamiseen.

Valtuus
Vuoden 2009 talousarviossa myönnettyä

14 630 000 euron valtuutta valtionhallinnon yh-

teisten IT-palvelujen hankintaan korotetaan
15 000 000 euroon ja sitä saa käyttää vuonna
2011 näiden palvelujen kehittämiseen ja hankin-
taan sekä julkisen hallinnon sähköisen asioinnin
ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseksi ja to-
teuttamiseksi siltä osin kuin se on jäänyt käyttä-
mättä vuonna 2010.

02.  (28.70.01, osa) Valtion talous-, henkilöstö-
ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät  (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään 21 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa pal-

velevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallin-
non prosessien ja tietojärjestelmien kehittämi-
seen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Valtuus
1) Valtiokonttori saa tehdä valtion keskitetys-

ti hankittavan talous- ja henkilöstöhallintojärjes-
telmän toisen vaiheen hankkimisesta sopimuk-
sia siten, että järjestelmälisenssien hankinnasta
ja palvelujen ostosta saa aiheutua menoja vuon-
na 2011 ja myöhempinä vuosina yhteensä enin-
tään 35 400 000 euroa.

2) Vuoden 2010 kolmannessa lisätalous-
arviossa momentilla 28.70.01 tarkistettua
4 400 000 euron suuruista valtuutta talousar-
vion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmis-
telua tukevan tietojärjestelmän kehittämiseen,
hankintaan ja ylläpitoon saa käyttää vuonna
2011 siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä
vuonna 2010. 

20. Tuottavuuden edistäminen  (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään 13 200 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon

tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohal-
lintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä
koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen
sekä hallinnonalojen keskeisten tietojärjestel-
mähankkeiden kehittämiseen. Määrärahaa saa
käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikai-
siin tehtäviin.
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80. Ahvenanmaan maakunnan tukeminen

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 191 053 000 euroa.
Määrärahaa saa Ahvenanmaan valtuuskun-

nan päätöksen mukaisesti käyttää Ahvenanmaan
itsehallintolain (1144/1991) mukaista tasoitusta
ja tasoitusmäärää koskevien ennakkomaksujen
suorittamiseen. Kun tasoitus lain mukaan suori-
tetaan jälkikäteen, saattavat tällöin vielä vahvis-
tamattomien tasoitusten määrät nousta ennakko-
maksuja suuremmiksi. Tämän johdosta määrära-
haa saa käyttää ennen lopullisen tasoituksen
vahvistamista myös lisäennakon myöntämiseen
varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien menoi-
hin.

31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle  (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itse-

hallintolain 49 §:n mukaisen verohyvityksen
maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahve-
nanmaan maakunnalle  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 9 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää arpajaisveron tuoton

palauttamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

90. Kuntien tukeminen

20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmä-
hankkeet  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion ja kuntien yhteisten sähköisten

asiointipalvelujen ja tietojärjestelmäratkaisujen
suunnitteluun ja hankintaan

2) kuntien informaatioteknologiaan kohden-
nettuihin, kuntien tietovarantojen hyväksikäy-
tön edellytyksiä parantaviin kehittämishankkei-
siin sekä tietoteknisten palveluiden järjestämi-
seen

3) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin sekä
EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden
maksamiseen 

4) muuhun yhteiseen julkisen tietohallinnon
kehittämiseen 

5) enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstön palkkaamiseen vuodessa SADe-
ohjelman palvelukokonaisuuksien ja tukipalve-
lujen suunnittelua ja toteutusta varten enintään
ohjelmakauden päättymiseen saakka. 

Valtuus
Valtiovarainministeriö saa tehdä vuonna 2011

valtion SADe-ohjelmaan sisältyvissä Oman ter-
veyden, Hyvinvointipalvelusuunnittelun, Oppi-
jan, Osallistumisympäristön, Rakennetun ympä-
ristön sekä Työnantaja ja Yritykseen perustajan
palvelukokonaisuuksissa sopimuksia tai muita
sitoumuksia (tietojärjestelmähankinnoista ja
-toimituksista) siten, että niistä aiheutuu menoja
vuonna 2011 ja myöhempinä vuosina yhteensä
enintään 14 000 000 euroa. 

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen jär-
jestämiseen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 8 039 480 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuu-
den ja -avustusten maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien
tasauksen maksamiseen 

3) enintään 20 000 000 euroa harkinnanvarai-
sen korotuksen maksamiseen valtionosuuteen.

Valtionosuuden määräytymisperusteena käy-
tettävä taiteen perusopetuksen perushinta on
1,40 euroa ja yleisen kulttuuritoimen perushinta
3,50 euroa asukasta kohden.

31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja
kuntien yhteistoiminta-avustukset  (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään 114 460 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kuntajakolain (1698/2009) 41 §:n mukai-

siin laskennallisiin yhdistymisavustuksiin
2) lain 44 §:n mukaisten valtionosuuksien vä-

henemisen korvaamiseen
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3) ennen vuotta 2008 voimassa olleen kunta-
jakolain 40 §:n (167/2005) mukaiseen investoin-
ti- ja kehittämishankkeiden tukeen

4) enintään 760 000 euroa kuntajakolain
16 §:n mukaisten erityisten selvitysten toimitta-
misesta aiheutuneiden kustannusten maksami-
seen sekä avustuksiin kunnille niistä kustannuk-
sista, joita niille aiheutuu yhdistymiseen liitty-
vistä esiselvityksistä ja selvitysmenettelystä yh-
teistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla
annetun lain mukaisten kaupunkiselvittäjien
kustannusten korvaamiseen 

5) enintään 1 000 000 euroa kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta annetun lain
(1704/2009) 67 §:n mukaisten yhteistoiminta-
avustusten maksamiseen.

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukemi-
nen

41. Energiaverotuki  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 148 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valmisteverojärjestel-

män kautta maksettavaan 
1) kasvihuoneviljelijöiden tukeen
2) alusliikenteen tukeen
3) sähkön tuotannon tukiin
4) energiaintensiivisten yritysten veronpalau-

tukseen 
5) verottomasta käytöstä johtuviin palautuk-

siin 
6) energiaverotukeen maa- ja puutarhatalou-

delle.

92. EU ja kansainväliset järjestöt

Valtuus
Pohjoismaiden Investointipankin pääoman-

korotukseen saadaan sitoutua siten, että Suomen
osuus pankin takuupääomasta korotetaan
322 360 000 eurolla 1 088 148 207 euroon.

20. Euroopan unionin osallistuminen matka-
menojen korvauksiin  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää EU:n jäsenvaltioiden
valtuuskuntien matkakulujen korvaamisesta an-
netun päätöksen mukaisten matkustusmenojen
sekä matkustusmenoihin liittyvien arvonlisä-
veromenojen maksamiseen.

40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investoin-
tipankille  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 7 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sen taloudellisen hyö-

dyn korvaamiseksi, minkä Suomen katsotaan
saavan Pohjoismaiden Investointipankin isäntä-
maana.

67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettu-
jen sitoumusten lunastaminen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 170 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) kansainvälisille rahoituslaitoksille jäse-

nyyden perusteella vuosina 1982—1986 annet-
tujen sitoumusten lunastamiseen sekä lunastami-
sesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen 

2) vuoden 1986 jälkeen annettujen sitoumus-
ten lunastamisen yhteydessä aiheutuvien valuut-
takurssitappioiden ja lunastamiskustannusten
maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenraken-
nus- ja kehityspankin peruspääoman korottami-
sesta  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 460 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Kansainvälisen jäl-

leenrakennus- ja kehityspankin (IBRD) perus-
pääoman korotuksesta aiheutuvan vuoden 2011
Suomen osuuden 3,46 milj. euron suuruisen
ensimmäisen erän maksamiseen. Lisäksi määrä-
rahaa saa käyttää arvonsäilytysvelvoitteesta
mahdollisesti aiheutuviin maksuihin.

Valtuus
1) Vuonna 2011 saadaan sitoutua Kansainvä-

lisen jälleenrakennus- ja kehityspankin perus-
pääoman korotukseen, josta aiheutuu menoja
vuosina 2011—2015 yhteensä 16,7 milj. euroa.

2) Vuonna 2011 saadaan sitoutua Kansainvä-
lisen jälleenrakennus- ja kehityspankin takuu-
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pääomakorotukseen vuosina 2011—2015 yh-
teensä 265,5 milj. euron arvosta.

69. Maksut Euroopan unionille  (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 1 760 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan unionille suoritettavien arvon-

lisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustu-
vien Suomen maksuosuuksien maksamiseen 

2) Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnet-
tävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden mak-
samiseen.

99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon 
menot

95. Satunnaiset säädösperusteiset menot  (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 300 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää sellaisten lakiin tai

asetukseen perustuvien menojen maksamiseen,
joita varten talousarvioon ei ole erikseen myön-
netty määrärahaa.

96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sellaisten edeltä ar-
vaamattomien välttämättömien menojen maksa-
miseen, joita varten talousarviossa ei ole erik-
seen määrärahaa.

97. Valtion saatavien turvaaminen  (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion laina- ja takaussaatavien perintään
2) valtion laina- ja takaussaatavien sekä pe-

rintöomaisuuden turvaamiseen ja hoitoon
3) aiheettomasti maksettujen etuuksien takai-

sin perimisestä ja valtion takautumisoikeuden
käyttämisestä aiheutuvien menojen maksami-
seen

4) kiinnityksen haltijan vastuuvakuutuksen
maksamiseen 

5) kiinteistön tai muun omaisuuden ostami-
seen konkurssi- tai pakkohuutokaupassa tai
muussa realisointijärjestelyssä, milloin se on
valtion laina-, takaus- tms. saatavien turvaami-
seksi tai takausvastuiden minimoimiseksi tar-
peen sekä valtiolle näin tulleen omaisuuden hoi-
dosta ja realisoinnista aiheutuvien menojen
maksamiseen.



3981N:o 1186

Pääluokka 29

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla
myönnettävät valtionosuudet ja -avustukset bud-
jetoidaan vuonna 2011 myöntöpäätöksen perus-
teella poiketen tulojen ja menojen kohdentamis-
ta koskevista yleisistä määräyksistä. Valtuus-
menettelyn piiriin kuuluvat valtionosuudet ja
-avustukset budjetoidaan kuitenkin maksuperus-
teisesti. 

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhtei-
set menot

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintame-
not  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
25 266 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös lasten, nuorten
ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman
palkkaus-, matka-, kokous-, koulutus- ja tiedo-
tus- sekä muihin vastaaviin toimintamenoihin.

02. Opetushallituksen toimintamenot  (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
21 748 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottami-

seen
2) enintään 910 000 euroa ruotsinkielisen ja

muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin
liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alenta-
miseen 

3) 290 000 euroa avustuksena saamelaiskärä-
jille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin
tuottamiseen.

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön
keskuksen CIMOn toimintamenot  (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
8 748 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 144 000 euroa maksullisen palve-

lutoiminnan tukemiseen
2) 1 684 000 euroa ulkomailla tapahtuvan

Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestä-
miseen mukaan lukien ulkomaisissa yliopistois-
sa palvelevien yliopisto-opettajien ja muiden
opetushallintoviranomaisten, yhteensä enintään
47 henkilön, palkkaukseen 

3) 2 802 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-,
opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon
myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja
avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida EU:n rahoit-
tamien Elinikäisen oppimisen ohjelman ja
Nuorisotoimintaohjelman sekä Pohjoismaiden
ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjel-
man apurahoja koskevat tulot ja menot.

04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
2 489 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
1) enintään 915 000 euroa avustusten myöntä-

miseen koulutuksen arviointitoimintaan
2) korkeakoulujen arviointineuvoston toimin-

tamenoihin.

21. Kansainvälinen yhteistyö  (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään  4 711 000 euroa.
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Määrärahaa saa käyttää:
1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumises-

ta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja poh-
joismaiseen kulttuuriyhteistyöhön

2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien
toimeenpanosta aiheutuviin menoihin 

3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivis-
tystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjel-
mamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apura-
hojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille,
jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaih-
toa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemis-
tä ulkomailla.

22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset  (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään 15 438 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustu-

vien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvaus-
ten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuk-
sia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan me-
nojen maksamiseen 

2) enintään 3 000 000 euroa suojattujen teos-
ten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen
järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallin-
nonalan arvonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 800 000 euroa.

50. Eräät avustukset  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 585 000 euroa.

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen
toimintaan  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 2 620 000 euroa.

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöil-
le  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 200 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden

hallitustenvälisten monenkeskisen sivistykselli-
sen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsen-
maksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

10. Yleissivistävä koulutus

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimin-
tamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
45 610 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös: 
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallinto-

henkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden me-
nojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kan-
sainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentä-
vään opetukseen, valtion yleissivistävien erityis-
koulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimin-
taan sekä avustuksina oppimisympäristöjen ke-
hittämiseen ja monipuolistamiseen 

Käyttösuunnitelma euroa

1. Svenska Finlands folkting -nimi-
sestä järjestöstä annetun lain 
(1331/2003) mukainen valtion-
avustus 575 000

2. Paasikivi-Seura 10 000

Yhteensä 585 000

Käyttösuunnitelma euroa

1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle 
(L 985/2006, 119 §) 2 153 000

2. Avustukset Suomen Merimies-
kirkolle, eräiden siirtoväen san-
karihautojen hoitoon ja 
luovutetun alueen hautausmai-
den kunnostamiseen 267 000

— mistä merimieskirkkojen 
rakennusavustuksiin ja raken-
nuslainojen hoitoon (enintään) 152 000

3. Avustus rekisteröidyille uskon-
nollisille yhdyskunnille 200 000

Yhteensä 2 620 000
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3) Helsingin eurooppalaisen koulun toimin-
nasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintame-
not  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 000
euroa.

20. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 12 889 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) yleissivistävän koulutuksen sekä siihen

liittyvien kokeilu-, tutkimus-, kehittämis- ja
arviointihankkeista aiheutuvien suunnittelu-,
käynnistämis- ja toimintamenojen sekä avustus-
ten maksamiseen

2) EU:n ja OECD:n hyväksymien muiden
kuin rakennerahastoista rahoitettavien tutki-
mus- ja koulutushankkeiden maksamiseen

3) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaa-
van henkilöstön palkkaamiseen.

30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän kou-
lutuksen käyttökustannuksiin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 791 917 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

annetun lain (1705/2009) mukaisten valtion-
osuuksien ja -avustusten maksamiseen

2) enintään 3 800 000 euroa opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain 13 §:n 3
momentin mukaisille muille kuin oppivelvolli-
sille järjestettävän perusopetuksen aineenope-
tuksen käyttökustannuksiin

3) enintään 12 817 000 euroa avustuksina yk-
sityisten opetuksen järjestäjien käyttökustan-
nuksiin ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain 17 §:n mukaiseen rahoituk-
seen

4) enintään 6 000 000 euroa joustavan perus-
opetuksen käyttökustannuksiin 

5) enintään 1 300 000 euroa opetus- ja kult-
tuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
44 §:n mukaisten avustusten maksamiseen ope-

tustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtion-
osuutta saaville opetuksen järjestäjille

6) enintään 136 000 euroa muiden kuin ope-
tustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen
perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin
valtionavustuksiin 

7) enintään 6 300 000 euroa avustuksina
oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuo-
listamiseen sekä koulujen ja oppilaitosten kan-
sainvälistämiseen 

8) enintään 18 000 000 euroa perusopetuksen
ja lukiokoulutuksen toiminnan tukemisesta, ke-
hittämisestä ja seurannasta aiheutuviin kustan-
nuksiin 

9) enintään 30 000 000 euroa avustuksina
perusopetuksen opetusryhmien koon pienentä-
miseen 

10) enintään 10 000 000 euroa avustuksina
koululaisten kerhotoiminnan tukemiseen 

11) enintään 17 000 000 euroa avustuksina
tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppi-
laiden opetuksen ja tukitoimien vahvistamiseen
sekä oppimisvaikeuksien varhaisesta tunnista-
misesta aiheutuviin kustannuksiin 

12) Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä yhteis-
työstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopi-
muksen mukaisten menojen maksamiseen 

13) enintään 12 000 000 euroa opetus- ja kult-
tuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
45 §:n mukaisten avustusten maksamiseen täy-
dentävän vieraskielisten oppilaiden äidinkielen
ja suomi/ruotsi toisena kielenä sekä heidän
muun opetuksensa tukemiseen

14) enintään 50 000 euroa opetus- ja kulttuu-
riministeriön määräämin perustein opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
45 §:n mukaisten avustusten maksamiseen saa-
menkielisten ja romanikielisten oppilaiden
äidinkielen opetuksen järjestämiseen

15) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 45 §:n 1 momentin ja saamenkie-
liseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuk-
sessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa
myönnettävän valtionavustuksen perusteista
annetun valtioneuvoston päätöksen (191/1999) 4
ja 5 §:n mukaisten saamenkielisen ja saamen
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kielen opetuksen valtionavustuksen maksami-
seen 

16) enintään 150 000 euroa teknologiakasva-
tuksen edistämiseen.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun lain mukaisen aamu- ja iltapäivätoimin-
nan valtionosuuden laskennallisena perusteena
käytettävä ohjaustuntien määrä on enintään
3 250 000 tuntia. Ohjaustunnin hinta on 22,43
euroa.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena
käytettävä tuntimäärä on musiikin perusopetuk-
sessa enintään 1 653 000 ja muussa tuntiperus-
teisen valtionosuuden piiriin kuuluvassa taiteen
perusopetuksessa enintään 140 800 tuntia.

34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten pe-
rustamiskustannuksiin  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 53 200 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuri-

toimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)
mukaisten perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja
taiteen perusopetuksen perustamishankkeiden
valtionavustusten sekä opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta annetun lain (635/1998) no-
jalla myönnettyjen perusopetuksen, lukiokoulu-
tuksen, taiteen perusopetuksen, ammatillisen
koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen perusta-
mishankkeiden valtionosuuksien maksamiseen. 

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Valtuus
Vuonna 2011 saa myöntää valtionavustusta

yleissivistävän koulutuksen perustamishank-
keille siten, että hankkeista aiheutuvat valtion-
avustukset ovat yhteensä enintään 36 000 000
euroa. Valtionavustuksista enintään 17 000 000
euroa saa myöntää toteutusaikaisena.

51. Valtionavustus järjestöille  (kiinteä määrära-
ha)

Momentille myönnetään 1 546 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksami-

seen kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtiville
järjestöille, Kerhokeskus - Koulutyön tuki ry:lle,
koulun vapaan harrastustoiminnan tukemiseen,
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liit-
to ry:lle, Ympäristökasvatuksen seura ry:lle,

Kesälukioseura ry:lle, Suomi-koulujen Tuki
ry:lle ja Suomi-koulujen toimintaan ja kehittä-
miseen sekä kotiperuskoulu/hemgrundskola-toi-
mintaan, sekä eräiden vaihto-oppilasjärjestöjen
ja lukiolaisten tiedeolympiatoiminnan tukemi-
seen.

20. Ammatillinen koulutus

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toiminta-
menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
8 290 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Saamelais-
alueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turval-
lisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen,
oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverk-
kojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätek-
niikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa,
maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilli-
seen lisäkoulutukseen sekä työnantajille makset-
taviin koulutuskorvauksiin.

20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen  (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 026 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää työssäoppimisen ja

muun työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaa-
misen osoittamisen rahoittamisesta sekä koulu-
tuksen kehittämisestä aiheutuvien menojen ja
avustusten maksamiseen.

21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 364 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) ammatillisen koulutuksen kokeilu-, tutki-

mus-, kehittämis- ja arviointihankkeista aiheutu-
vien suunnittelu-, käynnistämis- ja toimintame-
nojen sekä avustusten maksamiseen

2) EU:n hyväksymien muiden kuin rakennera-
hastoista rahoitettavien tutkimus- ja koulutus-
hankkeiden maksamiseen 

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstön palkkaamiseen.
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30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulu-
tuksen käyttökustannuksiin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 685 339 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

annetun lain (1705/2009) mukaisten valtion-
osuuksien ja -avustusten sekä muiden avustus-
ten maksamiseen

2) enintään 6 072 000 euroa opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:ssä
tarkoitettuihin avustuksiin sekä avustuksina am-
matillisen koulutuksen yhteisiin tehtäviin ja laa-
tupalkintoihin ja Örebron kuulovammaisten op-
pilaitoksen suomalaisten ammatillisen koulutuk-
sen opiskelijoiden kustannusten kattamiseen

3) enintään 500 000 euroa avustuksina laajen-
netun työssäoppimisen kokeiluhankkeisiin

4) enintään 851 000 euroa avustuksina eri-
tyisoppilaitosten palvelu- ja kehittämiskeskus-
toiminnan vahvistamiseen

5) enintään 961 000 euroa avustuksina oppi-
misympäristöjen kehittämiseen ja monipuolista-
miseen

6) enintään 4 000 000 euroa avustuksina am-
matillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisoh-
jelmaan opintojen nopeuttamiseksi.

30. Aikuiskoulutus

20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät
muut menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 24 247 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) opetustoimen henkilöstön henkilöstö- ja li-

säkoulutukseen
2) ammattitutkintojen ja kielitutkintojen ke-

hittämiseen, virallisten kääntäjien koulutuksen
ja tutkintojen kehittämiseen sekä näyttötutkinto-
mestarikoulutukseen

3) lähialueyhteistyöhön ja muuhun Venäjä-
yhteistyöhön sekä erityisryhmien koulutuksesta
aiheutuviin menoihin ja avustuksiin

4) enintään seitsemää henkilötyövuotta vas-
taavan henkilöstön palkkausmenojen maksami-
seen.

21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen  (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 985 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulu-

tuksen kokonaisuudistuksen ja vapaan sivistys-
työn kehittämisohjelman toimeenpanoon liitty-
vään sekä muuhun aikuiskoulutuspolitiikkaa,
aikuisopiskelua, tutkintojärjestelmiä ja
koulutustarjontaa ja elinikäistä oppimista koske-
vaan valtakunnalliseen tutkimus-, kehittämis- ja
kokeilutoimintaan, maahanmuuttajien koulutuk-
sen tehostamiseen ja aikuisopiskelun tieto-, neu-
vonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen

2) muista kuin rakennerahastoista rahoitetta-
vista EU:n tutkimus- ja koulutushankkeista
aiheutuvien menojen ja avustusten maksami-
seen sekä OECD:n toteuttaman aikuisten taito-
tasomittauksen (PIAAC) kansallisesta toimeen-
panosta aiheutuviin kustannuksiin 

3) enintään kymmentä henkilötyövuotta vas-
taavan henkilöstön palkkausmenojen maksami-
seen.

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitos-
ten käyttökustannuksiin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 167 109 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain

(632/1998) mukaisen valtionosuuden maksami-
seen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opin-
tokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-
korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle 

2) enintään 7 573 000 euroa vapaasta sivistys-
työstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opintosete-
liavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin,
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ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen kehit-
tämisohjelman tukemiseen.

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista
laskennallisista opiskelijaviikoista enintään
4 700 opiskelijaviikkoa suunnataan Snellman-
korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön op-
pilaitokselle. Tunti- tai opiskelijaviikkokiintiön
estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätök-
sistä aiheutuvien valtionosuuksien maksami-
seen.

31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisä-
koulutukseen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 148 629 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

annetun lain (1705/2009) mukaisten valtion-
osuuksien ja -avustusten maksamiseen 

2) enintään 8 050 000 euroa työelämän palve-
lutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämi-
seen, näyttötutkintojen koe- ja materiaalipalve-
luihin sekä edellisiin vuosiin kohdistuviin lop-
pusuorituksiin ja oikaisuihin.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia
opiskelijatyövuosia on enintään 16 600. Opiske-
lijatyövuosikiintiön estämättä määrärahaa saa
käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtion-
osuuksien maksamiseen.

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulu-
tukseen   (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 140 552 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuri-

toimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

mukaisten valtionosuuksien ja enintään
4 850 000 euroa valtionavustusten maksami-
seen.

Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä
ammatillisessa lisäkoulutuksessa vuonna 2011
on 29 410. Oppisopimuksena järjestettävän am-
matti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan
koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa ja
muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 360,73
euroa opiskelijaa kohden.

51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilai-
tosten käyttökustannuksiin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 20 519 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuri-

toimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)
mukaisen valtionosuuden maksamiseen.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia
opiskelijatyöpäiviä on yhteensä enintään
296 840, josta Suomen Ilmailuopiston osuus on
enintään 14 000 opiskelijatyöpäivää.

52. Valtionavustus vapaan sivistystyön perusta-
miskustannuksiin  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää vapaasta sivistystyös-

tä annetun lain (632/1998) ja opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)
mukaisten vapaan sivistystyön perustamishank-
keiden valtionavustusten maksamiseen. 

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

enimmäismäärä yksikkö

Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 2 028 620 opetustunti

Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 295 052 opiskelijaviikko

Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan 255 000 opintokerhotunti

Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan  172 940 opetustunti

Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 59 674 opetustunti
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Valtuus
Vuonna 2011 saa myöntää perustamishank-

keisiin valtionavustusta yhteensä enintään
1 000 000 euroa.

53. Valtionavustus järjestöille  (kiinteä määrära-
ha)

Momentille myönnetään 8 670 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) eräiden naisjärjestöjen valtionavusta anne-

tun lain (663/2007) mukaisiin valtionavustuk-
siin 

2) avustusten maksamiseen Maa- ja kotitalo-
usnaisten Keskus ry:lle, Marttaliitto ry:lle ja Kä-
si- ja taideteollisuusliitto TAITO ry:lle ja niiden
edelleen jaettavaksi piiri- tai jäsenjärjestöilleen,
Finlands svenska Marthaförbund rf:lle, Sami
Duodji ry:lle, järjestöille sivistystyöhön sekä
Kriittiselle korkeakoululle.

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus

Valtuus
Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja

29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa
vuonna 2011 hyväksyä sitoumuksia 314 583 000
euron arvosta. Lisäksi mikäli vuoden 2010
myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa
käyttämättä jääneestä osasta hyväksyä sitou-
muksia vuonna 2011.

Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan
edelleen luovuttaa tilat vastikkeetta.

01. Suomen Akatemian toimintamenot  (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
12 969 000 euroa.

02. Arkistolaitoksen toimintamenot  (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
19 309 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön

edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmak-
sujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen
maksamiseen.

03. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toi-
mintamenot   (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
2 443 000 euroa.

04. Varastokirjaston toimintamenot  (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 599 000 euroa.

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset me-
not  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 23 536 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja tiede-

laitoksia koskevan tutkimus-, arviointi-, selvi-
tys- ja kehittämistoiminnan menojen ja avustus-
ten maksamiseen 

2) korkeakoulujen ja tieteen yhteisten tieto-
teknisten palvelujen ja tietoverkon rahoittami-
seen, korkeakoulujen ja tieteen toiminnan seu-
rannan ja ohjauksen tietojärjestelmien sekä mui-
den vastaavien yhteisten menojen keskitettyyn
rahoittamiseen 

3) EU:n hyväksymien muiden kuin rakennera-
hastoista rahoitettavien tutkimus- ja koulutus-
hankkeiden maksamiseen

4) enintään 186 henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin teh-
täviin

5) enintään 1 000 000 euroa avustuksina am-
matillisen opettajankoulutuksen laajentamiseen.

30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yk-
sityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustan-
nuksiin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 409 774 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ammattikorkeakoululain (351/2003) ja

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne-
tun lain (1705/2009) mukaisen valtionosuuden
maksamiseen
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2) enintään 10 700 000 euroa ammattikorkea-
koululain mukaisena hankerahoituksena toimin-
nan kehittämiseen ja tukemiseen 

3) enintään 10 185 000 euroa ammattikorkea-
koulujen tuloksellisuusrahoitukseen, tietoyh-
teiskuntahankkeisiin ja ammattikorkeakoulujen
strategiaa tukeviin hankkeisiin.

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 838 593 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää yliopistoille yliopis-

tolain (558/2009) mukaisen valtionrahoituksen
maksamiseen.

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 234 711 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) akatemiaprofessorien ja akatemiatutkijoi-

den tehtävistä, tutkimusohjelmista, tutkimuksen
huippuyksiköistä, tutkijankoulutuksesta, tutki-
muksen infrastruktuureista, muista tutkimus-
hankkeista, tutkimuksen erityisrahoituksesta,
valtionavustuksista ja apurahoista sekä kansain-
välisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen mak-
samiseen

2) arvioinneista, tieteellisestä julkaisutoimin-
nasta ja tieteen tunnetuksi tekemisestä aiheutu-
vien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuuk-
sista aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n hyväksymien tutkimus- ja koulutus-
hankkeiden menojen maksamiseen

5) Suomen Akatemian rahoittamiin tutkimus-
hankkeisiin ja ohjelmiin liittyviin palkkaus-,
eläkemaksu- ja muihin kulutusmenoihin, laite-
ja ohjelmistohankintojen menoihin ja yleiskus-
tannuksiin

6) 5 000 000 euroa myöntämisvaltuuteen si-
sältymättömänä tutkimusinfrastruktuurien ra-
hoittamiseen.

Kohdassa 1 tarkoitettu tutkimusrahoitus on
budjetoitu maksupäätösperusteisena. Tutkimus-
rahoituksesta saadaan maksaa ennakoita talous-
arvion ulkopuolisille rahoituksen saajille. 

52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopis-
ton ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimus-
toimintaan  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 31 707 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) 30 400 000 euroa Helsingin yliopiston ope-

tus- ja tutkimustoiminnan rahoittamiseen
2) 1 307 000 euroa Itä-Suomen yliopiston

opetus- ja tutkimustoiminnan rahoittamiseen.

53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
tieteen edistämiseen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 100 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) akatemiaprofessorien ja akatemiatutkijoi-

den tehtävistä, tutkimusohjelmista, tutkimuksen
huippuyksiköistä, tutkijankoulutuksesta, tutki-
muksen infrastruktuureista, muista tutkimus-
hankkeista, tutkimuksen erityisrahoituksesta,
valtionavustuksista ja apurahoista sekä kansain-
välisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen mak-
samiseen

2) arvioinneista, tieteellisestä julkaisutoimin-
nasta ja tieteen tunnetuksi tekemisestä aiheutu-
vien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuuk-
sista aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n hyväksymien tutkimus- ja koulutus-
hankkeiden menojen maksamiseen

5) Suomen Akatemian rahoittamiin tutkimus-
hankkeisiin ja ohjelmiin liittyviin palkkaus-,
eläkemaksu- ja muihin kulutusmenoihin, laite-
ja ohjelmistohankintojen menoihin ja yleiskus-
tannuksiin

6) yksityisten arkistojen valtionavusta anne-
tun lain mukaisten menojen maksamiseen

7) 50 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön
palkkaamiseen Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kukseen tutkimus-, keruu- ja sanakirjahankkei-
siin sekä muiden kulutusmenojen ja apurahojen
maksamiseen

8) päätöksentekoa tukevaa yhteiskunnallista
tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslai-
toksille myönnettävien valtionavustusten mak-
samiseen

9) kansainväliseen yhteistyöhön osallistumi-
sesta aiheutuvien menojen maksamiseen
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10) tieteen edistämiseksi, tieteen ja yhteis-
kunnan sekä kansalliskielten ja yhteiskunnan
vuorovaikutuksen edistämiseksi myönnettävien
valtionavustusten, -palkintojen ja apurahojen,
tieteellisen kirjallisuuden kääntämis- ja painat-
tamismenojen, tiedonjulkistamisen ja tutkimus-
etiikan edistämismenojen ja tutkimuksen tieto-
huollon menojen sekä tieteen tukemiseen liitty-
vistä tutkimuksista, selvityksistä ja julkaisuista
aiheutuvien menojen maksamiseen

11) tutkimusaineistojen käytön saatavuuden
parantamiseksi ja tutkimuksen infrastruktuuri-
hankkeisiin myönnettäviin valtionavustuksiin ja
valtion laitosten vastaavien hankkeiden meno-
jen maksamiseen

12) tiedeyhteisöjen käytössä olevien valtion
toimitilojen vuokriin.

Kohdassa 1 tarkoitettu tutkimusrahoitus on
budjetoitu maksupäätösperusteisena. Tutkimus-
rahoituksesta saadaan maksaa ennakoita talous-
arvion ulkopuolisille rahoituksen saajille.

Kohdassa 7 tarkoitettujen henkilöiden osalta
työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mu-
kaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloi-
na huomioon.

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöil-
le  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 15 733 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Suomen maksuosuuk-

sien maksamiseen Euroopan hiukkasfysiikan
tutkimuskeskukselle (CERN), Euroopan eteläi-
selle observatoriolle (ESO), Euroopan molekyy-
libiologian laboratoriolle (EMBL), Euroopan
molekyylibiologian konferenssille (EMBC), Eu-
roopan Yliopistoinstituutille (EUI) ja eurooppa-
laiselle synkrotonisäteilykeskukselle (ESRF)
sekä vastaaville kansainvälisille tieteellisille jär-
jestöille.

88. Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yli-
opiston säätiön pääomaan  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 25 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Tampereen teknilli-

sen yliopiston säätiön pääoman maksamiseen.
Määrärahan käytön edellytyksenä on, että yksi-
tyiset rahoittajatahot sijoittavat samanaikaisesti

säätiön pääoman maksamiseen vähintään
10 000 000 euroa.

89. Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopis-
tojen pääomasijoituksiin  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 211 250 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää julkisoikeudellisten

yliopistojen pääomasijoitusten maksamiseen.
Määrärahan käytön edellytyksenä on, että julkis-
oikeudellisiin yliopistoihin tehtyjen yksityisten
rahoittajatahojen pääomasijoitusten yhteismää-
rä on vähintään 84 500 000 euroa ja valtioneu-
vosto on hyväksynyt yksityiset pääomasijoituk-
set valtion vastinrahoitukseen oikeuttaviksi.

70. Opintotuki

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toi-
mintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 686 000 euroa.

52. Opintolainojen valtiontakaus  (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään 36 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää opintotukilain

(65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheu-
tuviin menoihin.

55. Opintoraha ja asumislisä  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 824 505 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää opintotukilain

(65/1994) mukaisten opintorahojen ja opinto-
tuen asumislisän maksamiseen.

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 29 200 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravin-

toloille alempaa tai ylempää korkeakoulututkin-
toa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää
ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien kor-
keakouluopiskelijoiden sekä opintotukeen
oikeuttaviin ammatillisiin tai erikoistumiskoulu-
tusohjelmiin taikka poikkeuskoulutukseen osal-
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listuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alen-
tamiseksi 1,77 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen
muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan
opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa,
kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheu-
tuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista
ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 5 244 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) avustuksen maksamiseen Ylioppilaiden

terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoi-
den terveydenhoitoa varten tarvittavien tilojen
vuokrakustannusten korvaamiseen

2) avustuksen maksamiseen opiskelija-asun-
totarkoitukseen luovutettujen valtion maa-aluei-
den vuokrakustannusten korvaamiseen silloin,
kun kiinteistöä käytetään lähinnä opintotuen
asumislisään tai asumistukeen oikeutettujen
opiskelijoiden asumiseen edellyttäen, että asian-
omainen kunta tukee opiskelija-asumista vastaa-
valla määrällä.

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuk-
sen opiskelijoiden koulumatkatuki  (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään 41 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja

ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulu-
matkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen
tuen maksamiseen.

80. Taide ja kulttuuri

01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikun-
tien toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
5 085 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) taiteilijaprofessoreiden viroista aiheutu-

viin palkkausmenoihin
2) taiteen edistämiseksi myönnettävien apura-

hojen ja avustusten maksamiseen
3) taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus- ja

tiedotustoimintaan 
4) enintään 10 000 euroa maksullisen palvelu-

toiminnan tukemiseen.
Määrärahasta myönnettävät apurahat ja avus-

tukset budjetoidaan maksuperusteisina.

02. Valtion taidemuseon toimintamenot  (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
18 729 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) siviilipalvelusmiehistä aiheutuvien meno-

jen maksamiseen 
2) enintään 3 400 000 euroa näyttelytoimin-

nan ja muun maksullisen palvelutoiminnan tuke-
miseen

3) kalusto- ja laitehankintoihin.

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
2 685 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.

04. Museoviraston toimintamenot  (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
19 813 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja lai-
tehankintoihin.

Momentille voidaan nettouttaa Museoviras-
ton hallussa olevien maa-alueiden puunmyyn-
nistä mahdollisesti saatavat tulot.

Käyttösuunnitelma euroa

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 3 880 000

Opiskelija-asuntoyhteisöt 1 364 000

Yhteensä 5 244 000
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05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
6 697 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää maksullisen palve-
lutoiminnan hintatukeen enintään 4 000 euroa.

06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toi-
mintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
6 814 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää esitystoiminnan ja
muun maksullisen palvelutoiminnan hintatu-
keen enintään 150 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja lai-
tehankintoihin.

07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
614 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja lai-
tehankintoihin.

08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimin-
tamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
971 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja lai-
tehankintoihin.

16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimies-
eläkkeet  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 17 850 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) ylimääräisten taiteilija- ja sanomalehti-

mieseläkkeiden sekä niihin liittyvien perhe-
eläkkeiden maksamiseen voimassa olevien val-
tioneuvoston päätösten mukaisesti sekä aiem-
min myönnettyjen ylimääräisten taiteilija- ja sa-
nomalehtimieseläkkeiden maksamiseen

2) enintään 1 145 000 euroa uusiin taiteilija-
ja sanomalehtimieseläkkeisiin siten, että enin-
tään saadaan myöntää täyttä eläkettä vastaavina
51 ylimääräistä taiteilijaeläkettä ja 10 ylimää-
räistä sanomalehtimieseläkettä.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toi-
mintaan  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 471 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kirjastolain (904/1998) ja opetus- ja kult-

tuuritoimen rahoituksesta annetun lain
(1705/2009) mukaisten kirjastojen valtionavus-
tusten maksamiseen 

2) yleisille kirjastoille tuotettujen tietokanta
ja -aineistopalvelujen ja muiden erityistehtävien
maksamiseen sekä kirjastojen sisältötuotantoon.

31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja
orkestereiden käyttökustannuksiin  (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään 42 109 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuri-

toimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)
mukaisten teattereiden ja orkestereiden valtion-
osuuksien ja -avustusten maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena
käytettävä henkilötyövuosien määrä on teatte-
reilla enintään 2 469 ja orkestereilla enintään
1 033.

32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään 20 078 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

annetun lain (1705/2009) mukaisten museoiden
valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen 

2) enintään 252 000 euroa avustusten maksa-
miseen museoiden kokoelmatietojen siirtämi-
seksi elektroniseen muotoon.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena
käytettävä henkilötyövuosien määrä on enintään
1 183.

33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kult-
tuuritoiminnan kehittämiseen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 106 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten

maksamiseen alueellisen kulttuuritoiminnan
edistämiseen sekä opetus- ja kulttuuritoimesta
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annetun lain (1705/2009) 44 §:n mukaisten val-
tionavustusten maksamiseen.

34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen
perustamiskustannuksiin  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuri-

toimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)
mukaisten yleisten kirjastojen perustamishank-
keiden valtionavustusten maksamiseen sekä
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne-
tun lain (635/1998) nojalla myönnettyjen yleis-
ten kirjastojen perustamishankkeiden valtion-
osuuksien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Valtuus
Vuonna 2011 saa myöntää valtionavustusta

yleisten kirjastojen perustamishankkeille siten,
että hankkeista aiheutuvat valtionavustukset
ovat yhteensä enintään 4 500 000 euroa. Val-
tionavustuksista enintään 1 000 000 euroa saa
myöntää toteutusaikaisena.

40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle  (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään 252 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää korvauksen maksami-

seen Suomenlinnan Liikenne Oy:lle tavaralii-
kenteen käyttötappioon ja lainanhoitomenoihin.

50. Eräät avustukset  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 9 475 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kulttuuri-instituuttien tukemiseen
2) ystävyysseurojen tukemiseen
3) rakennussuojelulain (60/1985) nojalla suo-

jeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ra-
kennusten entistämiseen ja parantamiseen

4) kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alus-
ten entistämiseen ja korjaamiseen

5) maailmanperintösopimuksen sekä Haagin
vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suoje-
lu-, tutkimus- ja valistustoimintaan

6) seurantalojen korjaamiseen ja siihen liitty-
vään selvitys-, neuvonta- ja tarkastustyöhön

7) rauhantyön edistämiseen

8) Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE)
ry:n menoihin

9) saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja
saamelaisjärjestöjen toimintaan 

10) kulttuurin alan avustusten, apurahojen ja
palkintojen maksamiseen sekä julkaisujen tuke-
miseen.

51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kään-
täjille  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 13 160 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) taiteilijaprofessoreiden viroista ja valtion

taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969)
mukaisten 545 apurahavuotta vastaavien taiteili-
ja-apurahojen maksamiseen

2) aikaisemmin myönnettyjen pitkäaikaisten
taiteilija-apurahojen maksamiseen

3) eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritet-
tavista apurahoista ja avustuksista annetun lain
(1080/1983) mukaisiin apurahoihin ja avustuk-
siin.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
taiteen edistämiseen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 220 662 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) taiteen ja kulttuurin edistämistä tarkoitta-

vien toimenpiteiden ja tapahtumien rahoittami-
seen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, sel-
vitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden
menojen maksamiseen sekä valtion virastojen ja
laitosten kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutki-
mushankkeisiin

2) taideteosten hankkimiseen ja hoitoon val-
tion ja yliopistojen kiinteistöihin sekä niiden
käytössä oleviin rakennuksiin ja vähälevikkisen
laatukirjallisuuden hankkimiseen yleisiin kirjas-
toihin

3) taiteen edistämisestä annetun lain
(328/1967) mukaisiin Taiteen keskustoimikun-
nan ja valtion taidetoimikuntien apurahoihin ja
avustuksiin sekä alueellisten taidetoimikuntien
myöntämiin taiteilija- ja kohdeapurahoihin ja
muihin avustuksiin sekä enintään 960 000 euroa
eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apu-
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rahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apu-
rahoihin

4) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja
-avustusten maksamiseen museoille sekä muu-
hun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

5) enintään 4 850 000 euroa opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain
(1705/2009) mukaisten valtionavustusten mak-
samiseen kirjastoille ja muuhun kirjastoalan tu-
kemiseen, yleisten kirjastojen valtion aluehallin-
nolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun ke-
hittämiseen, yleisten kirjastojen kansallisiin ke-
hittämishankkeisiin ja kansainväliseen yhteis-
työhön sekä yleisten kirjastojen osaamispohjan
vahvistamiseen

6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja
-avustusten maksamiseen teattereille ja orkeste-
reille sekä enintään 3 984 000 euroa teatteri- ja
orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen val-
tionavustuksen maksamiseen, josta enintään
3 341 000 euroa teattereille ja enintään 643 000
euroa orkestereille

7) EU:n kulttuuriohjelmien hankkeiden kan-
salliseen tukemiseen ja ohjelmien yhteyspistei-
den toimintamenoihin, sekä valtionhallinnon
kulttuurialan kansainvälisen yhteistyön menoi-
hin

8) enintään 36 790 000 euron valtionavustuk-
sen maksamiseen Suomen Kansallisoopperan
säätiölle ja enintään 11 166 000 euron valtion-
avustuksen maksamiseen Suomen Kansallisteat-
terin Osakeyhtiön käyttökustannuksiin

9) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä sää-
detyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoi-
hin sekä tekijänoikeustoimikunnan ja muiden te-
kijänoikeusselvitysten kuluihin 

10) enintään 49 henkilön palkkaamiseen
alueellisten taidetoimikuntien määräaikaisiin
taiteen edistämisen tehtäviin.

Kohdassa 2 tarkoitetut taideteoshankinnat
sekä kohdassa 3 tarkoitetut avustukset ja apura-
hat budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 10 tarkoitettujen henkilöiden osal-
ta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen

mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tu-
loina huomioon.

53. Valtionavustus tilakustannuksiin  (kiinteä
määräraha)

Momentille myönnetään 18 824 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntä-

miseen eräiden tiede- ja kulttuurilaitosten sekä
-yhteisöjen tilakustannuksiin.

54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten
toimitilainvestointeihin  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 096 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntä-

miseen Suomen Kansallisteatterin peruskorjauk-
sen lainan lyhennykseen sekä koron maksuun.

55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kansallinen digitaalinen kirjasto -ohjelman

ja toimintasuunnitelman toimeenpanosta aiheu-
tuviin kustannuksiin

2) keskeisten, priorisoitujen museo- ja
kulttuuriperintöaineistojen suunnitelmallisesta
digitoinnista aiheutuviin kustannuksiin

3) museoiden sisältötuotannon tukemiseen
4) digitaalisessa muodossa olevien kulttuuri-

perintöaineistojen saatavuutta, käyttöä ja säilyt-
tämistä parantavien järjestelmien ja palveluiden
kehittämiseen sekä kirjastojen, arkistojen ja mu-
seoiden yhteisen hakupalvelun kehittämiseen ja
liittämiseen osaksi Euroopan digitaalista kirjas-
toa 

5) kulttuuri- ja kulttuuriperintöaineistojen di-
gitointia, digitaalista saatavuutta ja pitkäaikais-
säilytystä koskevan osaamisen kehittämisestä ja
jakamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

56. Kulttuuriviennin edistäminen  (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Suomen kulttuuri-

viennin edistämiseksi tarkoitettujen menojen ja
avustusten maksamiseen. 
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70. Kaluston hankinta  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 100 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) toiminta- ja näyttelyvarustuksen sekä nii-

den suunnittelumenojen maksamiseen 
2) kahta henkilötyövuotta vastaavan henki-

löstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.
Käyttösuunnitelmassa mainitut virastot voi-

vat käyttää myös toimintamenomäärärahoja ka-
lusto- ja laitehankintoihin.

72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttami-
nen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 939 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Valtion taidemuseon

taidehankinnoista aiheutuvien menojen maksa-
miseen.

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden pe-
rusparannukset ja kunnossapito  (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentille myönnetään 3 900 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kiinteistövarallisuu-

den perusparannuksista ja kunnossapidosta sekä
pienehköistä uudisrakennushankkeista aiheutu-

vien investointimenojen maksamiseen ja museo-
laivojen korjaustöistä aiheutuviin kustannuksiin.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään yhdeksää
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palk-
kaamiseen määräaikaisiin tehtäviin, josta Suo-
menlinnan hoitokunnan osuus on enintään kaksi
henkilötyövuotta.

Valtuus
1) Käyttösuunnitelman kohdan 1. hankkeita

koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä
vuoden 2011 jälkeen aiheutuvat menot ovat yh-
teensä enintään 600 000 euroa.

2) Käyttösuunnitelman kohdan 2. hankkeita
koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä
vuoden 2011 jälkeen aiheutuvat menot ovat yh-
teensä enintään 1 000 000 euroa.

95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat
menot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 17 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää muinaismuistolain

(295/1963) toteuttamisesta aiheutuvien meno-
jen ja lain nojalla suoritettavien korvausten mak-
samiseen.

90. Liikuntatoimi

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 143 286 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) liikuntalakiin (1054/1998), opetus- ja kult-

tuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin
(1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annet-
tuun lakiin (632/1998) perustuvien valtionavus-
tusten ja -osuuksien sekä muiden urheilun ja lii-

Käyttösuunnitelma euroa

1. Valtion taidemuseo 750 000

2. Museovirasto 1 200 000

3. Kansallinen audiovisuaalinen 
arkisto 60 000

4. Valtion elokuvatarkastamo 70 000

5. Venäjän ja Itä-Euroopan insti-
tuutti 20 000

Yhteensä 2 100 000

Käyttösuunnitelma euroa

1. Museovirasto 2 000 000

2. Suomenlinnan hoitokunta 1 900 000

Yhteensä 3 900 000
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kuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen
avustusten maksamiseen, mistä vapaasta sivis-
tystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin avustuk-
siin enintään 650 000 euroa, valtakunnallisten
liikunnan koulutuskeskusten opintoseteliavus-
tuskokeiluun 100 000 euroa sekä liikuntapaikka-
rakentamisen tukemiseen, liikunta- ja niihin liit-
tyvien vapaa-aikatilojen rakentamisen tutkimuk-
seen, lajiliitoille jaettavaksi toiminta-avustuksia
20 300 000 euroa ja muille valtakunnallisille lii-
kuntajärjestöille 21 020 000 euroa 

2) kokeilu-, kehittämis-, selvitys- ja ohjelma-
toiminnan menoihin

3) enintään 1 700 000 euroa urheilijoiden ja
valmentajien avustusten ja apurahojen maksami-
seen

4) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainväli-
sen liikunta-alan yhteistyön, liikuntatieteellisen
toiminnan, dopinginvastaisen toiminnan, tes-
taustoiminnan ja dopingin vastaisen kasvatuk-
sen tehostamisen menoihin, korkeakoulujen, tut-
kimuslaitosten ja tutkijoiden liikuntatieteellis-
ten tutkimushankkeiden sekä näiden kanssa yh-
teistyössä toteutettavien tietojärjestelmä- ja
muiden hankkeiden rahoittamiseen

5) enintään 280 000 euroa opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen
avustuksen maksamiseen Suomen Urheilumuse-
osäätiölle

6) valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen
menoihin

7) liikunnan ja urheilun tunnustus- ja tulok-
sellisuuspalkintojen maksamiseen

8) liikunnan aluehallinnon toiminnan menoi-
hin 

9) enintään neljää henkilötyövuotta vastaa-
van henkilöstön palkkaamiseen.

Kunnan liikuntatoimen valtionosuuden perus-
teena käytettävä yksikköhinta on 12,00 euroa
asukasta kohden.

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskus-
ten valtionosuuden perusteena olevien opiskeli-
javuorokausien enimmäismäärä on 279 900 ja
alueellisten liikunnan koulutuskeskusten opiske-
lijapäivien enimmäismäärä on 52 000. Mainittu-
jen määrien estämättä määrärahaa saa käyttää

valtionosuuksien oikaisupäätöksistä aiheutuviin
menoihin.

Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten yk-
sikköhinta on 16,60 euroa opiskelijapäivää koh-
den.

Kohdassa 3 tarkoitetut apurahat budjetoidaan
maksuperusteisina.

52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille
(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 597 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää vapaasta sivistystyös-

tä annetun lain (632/1998) mukaisten valtion-
osuuksien maksamiseen valtakunnallisille lii-
kunnan koulutuskeskuksille.

91. Nuorisotyö

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
nuorisotyön edistämiseen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 51 583 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

annetun lain (1705/2009) ja nuorisolain
(72/2006) perusteella kuntien nuorisotoimen
valtionosuuksiin

2) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin val-
tionavustuksiin valtakunnallisille nuorisojärjes-
töille, nuorisotyön valtakunnallisille palvelujär-
jestöille ja nuorisotyötä tekeville järjestöille

3) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin avus-
tuksiin valtakunnallisten nuorisokeskusten toi-
mintaan ja rakentamiseen sekä nuorisotilojen ra-
kentamis-, peruskorjaus- ja varustamisavustuk-
siin

4) nuorisotutkimuksen avustamiseen ja apura-
hojen maksamiseen, nuorisotyöhön ja -politiik-
kaan liittyvien selvitysten laatimiseen ja nuor-
ten tieto- ja neuvontapalvelujen, nuorten kuule-
mis- ja osallistumisjärjestelmien sekä nuorten
verkkomedioiden ja niiden kehittämistoiminnan
menoihin

5) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainväli-
sen nuorisoalan yhteistyön ja nuorison kansain-
välisten toimintaohjelmien tukemiseen
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6) lasten ja nuorten paikallisen harrastustoi-
minnan, Avartti-toimintaohjelman, liikunnalli-
sen, kulttuurisen ja monikulttuurisen nuoriso-
työn ja -toiminnan sekä nuorten ympäristökasva-
tuksen tukemiseen

7) etsivään nuorisotyöhön, nuorten työpaja-
toiminnan valtakunnalliseen tukeen, ehkäise-
vään päihde- ja huumetyöhön, sosiaaliseen nuo-
risotyöhön sekä muuhun nuorten sosiaaliseen
vahvistamiseen

8) valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan ja
sen jaostojen, valtakunnallisten nuorisojärjestö-
jen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen arviointi-
ja avustustoimikunnan, saamelaisten nuoriso-
neuvoston, lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittä-
misohjelman toimeenpanoon, arviointiin ja ke-
hittämiseen sekä alueellisen nuorisotoimen me-
noihin ja nuorisotyön alueelliseen kehittämiseen

9) nuorisotyön valtakunnallisten palvelura-
kenteiden tukemiseen

10) toimialan aluehallinnon tai valtion viras-
tojen määräaikaisten hankkeiden toteuttamiseen

11) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaa-
van henkilöstön palkkaamiseen.

Kuntien nuorisotoimen valtionosuuden las-
kennallisena perusteena käytettävä yksikköhin-

ta on 15,00 euroa alle 29-vuotiasta asukasta koh-
den.

Kohdassa 11 tarkoitettujen henkilöiden osal-
ta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen
mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tu-
loina huomioon.

51. Nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö
ja ehkäisevä huumetyö  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 13 323 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) nuorten työpajatoiminnan tukemiseen, va-

kinaistamiseen ja palvelun laajentamiseen koko
maan kattavaksi

2) työpajatoimintaan liittyvään etsivään nuo-
risotyöhön 

3) ehkäisevän päihde- ja huumetyön tukemi-
seen.

52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 350 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Inarinsaamen, koltan-

saamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesä-
toiminnan tukemiseen.
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Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintame-
not  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
25 716 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suo-
men tekemien kalastusta koskevien sopimusten
valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastus-
lain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten
sekä eläinkoelautakunnan menojen maksami-
seen.

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalve-
lukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
5 848 000 euroa.

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
24 315 000 euroa.

04. Lautakuntien toimintamenot  (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään 862 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maaseutuelinkeino-

jen valituslautakunnan ja eläinlääkintävahinko-
jen arviolautakunnan menoihin.

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään 669 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 

1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jot-
ka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten jär-
jestöjen puitteissa, solmituista kansainvälisistä
ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta
alan kansainvälisestä yhteistyöstä

2) maa- ja metsätalousministeriön toimialan
lähialueyhteistyöhankkeisiin ja niiden valmiste-
lusta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuk-
siin sekä kansainvälisen taloudellis-teknologi-
sen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltu-
vuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen 

3) kansainväliseen toimintaan liittyviin val-
tionapuihin.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henki-
lötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilös-
tön palkkausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
myöntöpäätösperusteisena.

22. Tutkimus ja kehittäminen  (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
3 643 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää: 
1) eri virastoilta, laitoksilta tai muilta organi-

saatioilta hankittavista, maa- ja metsätalous-
ministeriön toimialan strategista ohjaamista ja
kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityk-
sistä sekä arvioinneista aiheutuviin menoihin ja
palkkioihin 

 2) valtionapujen myöntämiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen

enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henki-
löstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen
maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon val-
tion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutki-
mushankkeisiin.
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29. Maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalan arvonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 24 220 000 euroa.

40. Bioenergiatuotannon avustukset  (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) valtioneuvoston asetuksessa (607/2008)

tarkemmin säädettävin perustein biomassan
käyttöä edistäviin investointi- ja selvityshank-
keisiin

2) EU:n energiapalveludirektiivin ja uusiutu-
van energian edistämisestä annetun direktiivin
toteuttamiseen maatilasektorilla

3) valtakunnallisen bioenergiakoordinaation
ja -neuvonnan järjestämiseen ja koulutus- ja tie-
dotushankkeisiin

4) muihin bioenergiaan liittyviin koulutus- ja
tiedotushankkeisiin sekä muihin kuin kohdassa
1) mainittuihin selvityshankkeisiin.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palk-
kaamiseen määräaikaisena edellä mainittuihin
hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön hal-
linnonalan kokonaishenkilöstömäärää lisäämät-
tä ja muihin kulutusmenoihin.

Avustusta voidaan myöntää yrityksille, val-
tion laitoksille, kunnille ja muille yhteisöille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena.

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet  (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 714 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalous-

ministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen
ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksami-
seen muissa maissa ja Suomessa toimiville kan-
sainvälisille organisaatioille sekä muihin kan-
sainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksui-
hin.

10. Maaseudun kehittäminen

50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittä-
miseen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 10 668 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maaseudun neuvonta-

järjestöjen valtionavustuksista annetun valtio-
neuvoston asetuksen mukaisesti yleisavustukse-
na neuvontaan ja tutkimukseen myönnettävien
valtionapujen maksamiseen lähinnä valtakun-
nallista, koko maan kattavaa neuvontaa harjoit-
taville rekisteröidyille yhdistyksille ja muille
yhteisöille. Erikseen haettaessa määrärahaa saa-
daan myöntää myös erityisavustuksena.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä val-
tion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään 8 582 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) arpajaislain (1047/2001) 18 §:ssä tarkoite-

tusta valtion osuudesta suoritettavien avustus-
ten maksamiseen, totopelien tuottojen käyttämi-
sestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistä-
miseen annetun lain (1055/2001) mukaisesti 

2) hevostalousneuvottelukunnan menojen
maksamiseen.

55. Valtionapu 4H-toimintaan  (kiinteä määrära-
ha)

Momentille myönnetään 5 020 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maaseudun neuvonta-

järjestöjen valtionavustuksista annetun valtio-
neuvoston asetuksen mukaisesti 4H-toiminnan
tukemiseen.

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämi-
seen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 71 700 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteut-
tavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän
teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämi-
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sen maatalousrahastosta (maaseuturahasto)
maksettavan EU-rahoitusosuuden maksamiseen

2) yhdessä vastinrahoitusmomentin 30.10.62
määrärahojen kanssa maaseuturahaston rahoi-
tusosuutena enintään 170 henkilötyövuotta vas-
taavan henkilöstön palkkaamiseen, josta tekni-
sellä avulla palkattavien osuus on enintään 101
henkilötyövuotta 

3) ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden
välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mu-
kaisesti kohdistuu momentin myöntämisvaltuu-
desta 1 580 000 euroa ja määrärahasta 1 790 000
euroa Kainuun maakuntaan.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Valtuus
Vuonna 2011 saa tehdä ohjelmakauteen

2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä
73 400 000 eurolla.

Mikäli ohjelmakauteen 2007—2013 kohdis-
tuvaa vuoden 2010 myöntämisvaltuutta on jää-
nyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osas-
ta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2011.

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoitta-
masta maaseudun kehittämisestä (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 68 600 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 Euroo-

pan maaseudun kehittämisen maatalousrahastos-
ta (maaseuturahasto) rahoitettavan Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteut-
tavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän
teknisen avun valtion rahoitusosuuden maksa-
miseen

2) yhdessä momentilla 30.10.61 olevan maa-
seuturahaston rahoitusosuuden kanssa valtion
rahoitusosuutena henkilöstön palkkaamiseen
sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen
maksamiseen 

3) neuvoston asetuksen (EY 1290/2005) artik-
lan 31 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) ja
33 (maaseuturahastoa koskevat erityiset sään-
nökset), neuvoston asetuksen (EY 1260/1999)
artiklan 30 (tukikelpoisuus) ja artiklan 39 (va-
rainhoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston ase-

tuksen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vä-
hentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen)
mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mu-
kaisesti kohdistuu momentin myöntämisvaltuu-
desta 1 822 000 euroa ja määrärahasta 2 070 000
euroa Kainuun maakuntaan.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Valtuus
Vuonna 2011 saa tehdä ohjelmakauteen

2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä
68 300 000 eurolla.

Mikäli ohjelmakauteen 2007—2013 kohdis-
tuvaa vuoden 2010 myöntämisvaltuutta on jää-
nyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osas-
ta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2011.

63. Maaseudun kehittäminen  (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään 3 273 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtakunnallisen maa-

seudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja
elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta
annetun lain (1477/2007) ja valtionavustuslain
(688/2001) mukaisessa laajuudessa valtakunnal-
listen maaseudun tutkimus- ja kehittämishank-
keiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen
maksamiseen mukaan lukien hankkeisiin sisäl-
tyvät kulutusmenot. Määrärahaa voidaan myön-
tää em. lainsäädännön edellyttämässä laajuudes-
sa myös julkisyhteisöjen toteuttamiin hankkei-
siin, joissa määrärahaa voidaan käyttää hankkei-
den toteuttamiseen tarvittavan enintään 45 hen-
kilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaami-
seen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena.

20. Maatalous

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuk-
sen toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
32 907 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää: 
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1) maksullisen toiminnan hintojen alentami-
seen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000
euroa

2) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskes-
kuksen toiminnasta aiheutuviin sijoitusmenoik-
si luettaviin talonrakennus- sekä maa- ja vesira-
kennustöihin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja tes-
taustoiminnasta aiheutuvien Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskeskuksen menojen maksami-
seen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hank-
keiden omarahoitusosuutta koskevien menojen
maksamiseen 

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta ke-
hitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989)
tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi mää-
rärahan siirtoon ulkomaille sekä hankkeisiin liit-
tyvien välttämättömien, enintään 20 000 euron,
ennakkomaksujen maksamiseen kehitysyhteis-
työn kohdemaan hanketoimijoille.

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 559 165 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuis-

ta annetun lain (1559/2001) ja tilatukijärjestel-
män täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005)
mukaiseen kansalliseen tukeen

2) valtionavustusten maksamiseen kotieläin-
jalostukseen liittyvien palveluiden saatavuuden
turvaamiseksi pohjoisimmassa Suomessa 

3) vuonna 2010 ja sitä aikaisempina vuosina
myönnettyjen tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätös-
perusteisena.

Valtuus
Vuonna 2011 Manner-Suomessa tehtävistä

uusista luonnonhaittakorvauksen kansallisen li-
säosan sitoumuksista saa aiheutua menoja vuosi-
na 2012—2015 yhteensä enintään 31 000 000
euroa.

Vuonna 2011 tehdyistä muista tukipäätöksis-
tä saa aiheutua vuoden 2012 ja sitä seuraavien
vuosien määrärahasta maksettavia menoja enin-
tään 84 094 000 euroa.

41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki  (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 555 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009

mukaisten Euroopan unionin kokonaan rahoitta-
mien suorien tukien ja niihin verrattavien mui-
den Euroopan unionin kokonaan rahoittamien
menojen maksamiseen 

2) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007
mukaisten maataloustuotteiden vientituen, yksi-
tyisen varastoinnin tuen ja eräiden muiden maa-
taloustuotteiden markkinoita ohjaavien toimen-
piteiden menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

42. Satovahinkojen korvaaminen  (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään 3 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää satovahinkojen kor-

vaamisesta annetun lain (1214/2000) mukaisten
korvausten maksamiseen. Määrärahasta saa
maksaa myös edellisiin vuosiin kohdistuvia kor-
vauksia.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvin-
vointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset inves-
toinnit  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 372 210 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) EU:n komission vuosille 1995—1999 hy-

väksymän maatalouden ympäristöohjelman,
vuosille 2000—2006 hyväksymän horisontaali-
sen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten
maatalouden ympäristötukien ja vuosille 2007—
2013 hyväksymän Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman mukaisten maatalouden ym-
päristötukien, eläinten hyvinvointia edistävien
tukien ja ei-tuotannollisten investointitukien
maksamiseen

2) kokonaan kansallisesti rahoitettavien usei-
den tilojen yhteisten vesitaloudellisten toimen-
piteiden hankekohtaiseen suunnitteluun enin-
tään 84 000 euroa 
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3) kokonaan kansallisesti rahoitettavien suo-
javyöhykkeiden, luonnon monimuotoisuutta ja
kosteikkoja koskevien yleissuunnitelmien laati-
miseen enintään 260 000 euroa

4) kokonaan kansallisesti rahoitettavaan yh-
teisön vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpa-
noon liittyen maa- ja metsätalouden kuormituk-
sen ja sen vaikutusten seurantaan enintään
700 000 euroa 

5) kokonaan kansallisesti rahoitettavaan maa-
talouden vesiensuojelua tehostavaan hankkee-
seen (TEHOPlus) enintään 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoi-
hin ja kokonaan kansallista määrärahaa enintään
22 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palk-
kaamiseen kohdissa 2—5 tarkoitettuihin toimen-
piteisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus
Vuonna 2011 saa tehdä EU:n komission vuo-

sille 2007—2013 hyväksymän maatalouden ym-
päristötukijärjestelmän ja eläinten hyvinvointia
edistävien tukien mukaisia sitoumuksia ja sopi-
muksia sekä ei-tuotannollisten investointien tu-
kijärjestelmän tukien myöntämispäätöksiä si-
ten, että niistä aiheutuu vuosina 2012—2020
menoja yhteensä enintään 139 000 000 euroa.

44. Luonnonhaittakorvaus  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 422 673 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää EU:n komission vuo-

sille 2000—2006 hyväksymän horisontaalisen
maaseudun kehittämisohjelman ja vuosille
2007—2013 hyväksymän Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelman mukaisten luonnon-
haittakorvausten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätös-
perusteisena.

Valtuus
Vuonna 2011 saa tehdä EU:n komission vuo-

sille 2007—2013 hyväksymän luonnonhaitta-
korvausjärjestelmän mukaisia sitoumuksia si-
ten, että niistä aiheutuu vuosina 2012—2015
menoja yhteensä enintään 116 000 000 euroa.

45. Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsi-
tystuki  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 129 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) luopumiseläkelain (16/1974) ja luopumis-

korvauslain (1330/1992) mukaisten korvausten
maksamiseen

2) maatalousyrittäjien luopumistuesta anne-
tun lain (1293/1994) sekä maatalouden harjoitta-
misesta luopumisen tukemisesta annetun lain
(612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoito-
kustannusten maksamiseen

3) vuosina 1995—1999 toteutetun maatalou-
den metsätoimenpideohjelman mukaisista toi-
menpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 3 781 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuo-

tannon kehittämisen avustamisesta annetun val-
tioneuvoston asetuksen (606/2008) mukaisesti
maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotan-
non kehittämiseen liittyvien hankkeiden avus-
tuksiin, mukaan lukien julkisoikeudellisten yh-
teisöjen sekä kuntien toteuttamat hankkeet

2) neuvoston asetuksen (EY 3/2008) mukai-
seen maataloustuotteiden tiedotukseen ja mene-
kinedistämiseen

3) EU:n komission hyväksymän neuvoston
asetuksen (EY 614/2007) mukaisten rahoitus-
kauden 2007—2013 Life+-ohjelmasta osarahoi-
tettavien hankkeiden kansallisena vastinrahana 

4) neuvoston asetuksen (EY 1234/2007) mu-
kaisesti hunajan tuotannon ja markkinoinnin ke-
hittämiseksi laaditusta ohjelmasta aiheutuviin
menoihin sekä kansalliseen hunajan tuotannon ja
markkinoinnin edistämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoi-
hin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena.
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47. Elintarvikeketjun kehittäminen  (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 513 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) elintarviketalouden laatujärjestelmien ke-

hittämisen avustamisesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (638/2008) mukaisesti elintarvi-
ketalouden laatustrategian toteuttamiseen liitty-
vien hankkeiden avustuksiin

2) ruokakulttuuriprofessuurin perustamiseen 
3) elintarviketalouden laatustrategian toteut-

tamiseen liittyen enintään 10 henkilötyövuotta
vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutu-
vien menojen maksamiseen ja muiden kulutus-
menojen maksamiseen.

Määrärahasta voidaan myöntää avustusta
myös julkisyhteisöille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena.

48. Puutarhatalouden ja sokerintuotannon eri-
tyistoimenpiteet  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 610 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) neuvoston asetuksen (EY 1234/2007) mu-

kaisesti hedelmä- ja vihannestuottajaorganisaa-
tioiden toimintaohjelmien menojen maksami-
seen 

2) neuvoston asetuksen (EY 320/2006) mu-
kaisesti EU:n sokeriuudistukseen liittyvän ra-
kenneuudistuksen toimenpiteiden menoihin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki  (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään 41 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maatalouden raken-

netuista annetun lain (1476/2007), maaseutu-
elinkeinojen rahoituslain (329/1999), poro-
talouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista
annettavan lain, porotalouden ja luontaiselinkei-
nojen rahoituslain (45/2000), maa- ja metsä-
talouden rakennepoliittisista toimenpiteistä an-
netun lain (1303/1994), maaseutuelinkeinolain
(1295/1990) ja maatilalain (188/1977) mukaisis-
ta korkotukilainoista, eräiden maatilatalouden

luottojen vakauttamisesta annetun lain
(511/1985) mukaisista lainoista sekä maaseu-
dun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistä-
misestä annetun lain (1031/1986) mukaisista
korkotukilainoista luottolaitoksille suoritetta-
vien korkohyvitysten maksamiseen.

Valtuus
Vuonna 2011 korkotukea saa hyväksyä enin-

tään 300 000 000 euron lainapääomalle. Mikäli
vuoden 2010 myöntämisvaltuutta on jäänyt
käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta
tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2011.

60. Siirto interventiorahastoon  (kiinteä määrä-
raha)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Maatalouden inter-

ventiorahastoon tarkoitetun siirron maksami-
seen. Määrärahaa saa käyttää niiden rahaston
menojen maksamiseen, joita ei rahoiteta EU:n
maataloustukirahastosta.

61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 29 840 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Maatilatalouden ke-

hittämisrahastosta annetun lain (657/1966)
2 §:ssä tarkoitetun siirron maksamiseen.

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintame-
not  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
39 465 000 euroa.

Elintarviketurvallisuusviraston muun mak-
sullisen toiminnan tulot kuin lihantarkastustoi-
minnan tulot kertyvät momentille.

20. Eläinlääkintähuolto  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 430 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) eläintautien vastustamisesta ja ennalta eh-

käisemisestä, eläinsuojelusta ja muusta eläinlää-
kintähuollosta, korvauksista, eräistä valtion-
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avuista, koulutuksesta, Helsingin yliopistolle
eläinlääkäreiden erikoistumisesta sekä tutkimus-
apurahojen myöntämisestä aiheutuvien menojen
maksamiseen

2) enintään 100 000 euroa valtakunnallisille
eläinsuojelujärjestöille myönnettäviin valtion-
apuihin

3) enintään 3 340 000 euroa kunnilta ostetta-
vista palveluista aiheutuviin menoihin

4) enintään 600 000 euroa pienteurastamojen
tarkastusmaksujen kohtuullistamisesta aiheutu-
viin menoihin.

Tutkimusapurahoja saa myöntää eläinkokeil-
le vaihtoehtoisia menetelmiä selvittävään ja
kotieläinten terveydenhuoltoon ja niiden elintar-
viketuotantoon liittyviin tutkimuksiin.

41. Eräät korvaukset  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 7 448 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) kasvinterveyden suojelemisesta annetun

lain (702/2003) mukaisten korvausten maksami-
seen

2) enintään 100 000 euroa hukkakauran tor-
junnasta annetun lain (185/2002) mukaisiin kor-
vauksiin

3) enintään 4 880 000 euroa tiloilla kuollei-
den tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutunei-
den valtionapujen maksamiseen

4) hukkakauran torjuntasuunnitelmien laati-
miseen sekä avustusten maksamiseen kasvinja-
lostustoiminnan edistämisestä annetun lain
(896/1977) mukaisesti kasvinjalostajille jalos-
tukseen ja kotimaisen kasvinjalostustoiminnan
edistämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoi-
hin sekä edellisiin vuosiin kohdistuviin menoi-
hin ja korvauksiin.

Määräraha budjetoidaan tiloilla kuolleiden
tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuvien val-
tionapujen osalta maksuperusteella.

40. Kala-, riista- ja porotalous

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
17 183 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalanviljelylai-
tosten ja tutkimusasemien sijoitusmenoiksi luet-
tavien perusparannuksista aiheutuvien menojen
maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutet-
tavien hankkeiden omarahoitusosuutta koske-
vien menojen maksamiseen.

20. Kalakannan hoitovelvoitteet  (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään 2 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) vesilain (264/1961) 2 luvun 22 ja 22 b §:n

ja vuonna 2011 voimaan tulevan uuden vesilain
3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain
(86/2000) 44 §:n nojalla annettujen lupapäätös-
ten lupaehtojen edellyttämien kalakannan hoito-
toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvien me-
nojen maksamiseen 

2) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaa-
van henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien me-
nojen maksamiseen.

41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen kor-
vaaminen  (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) riistavahinkolain (105/2009) mukaisten

hirvieläinvahinkokorvausten 
2) riistavahinkolain mukaisten vahinkojen eh-

käisemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen 
3) riistanhoitomaksuista ja pyyntilupa-

maksuista annetun lain (616/1993) mukaisten
hirvieläinkantojen seurannasta ja hirvieläinten
tutkimuksesta aiheutuvien menojen maksami-
seen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään neljää
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palk-
kaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulu-
tusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena.
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42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen kor-
vaaminen  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) riistavahinkolaissa (105/2009) määritelty-

jen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen kor-
vaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisiin vuosiin kohdistuvien korvaus-
ten, riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutu-
vien menojen maksamiseen

3) suurpetojen aiheuttamien vahinkojen eh-
käisemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen
enintään 500 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palk-
kaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulu-
tusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena.

43. Porotalouden edistäminen  (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään 1 805 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) porotalouden edistämiseen myönnettävien

valtionapujen ja valtakunnan rajoilla sijaitse-
vien poroesteaitojen valtion vastuulla olevista
tehtävistä aiheutuvien kulutusmenojen maksa-
miseen 

2) porotalouden kannattavuuden edistämi-
seen tähtäävän neuvontatyön tukemiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena.

50. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 9 234 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää riistanhoitomaksusta

ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993)
3 §:ssä tarkoitettujen menojen maksamiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palk-
kaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulu-
tusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena.

51. Kalatalouden edistäminen  (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään 6 303 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kalastuslain

(286/1982) 91 ja 91 a §:n perusteella:
1) vesialueiden omistajille kalavesien käytös-

tä maksettaviin korvauksiin
2) kalastusaluetoiminnasta
3) kalastusalan järjestöjen toiminnasta
4) kalatalouden edistämisestä 
5) valtiolle maksun kannosta ja kalastuksen-

hoitomaksurekisterin pidosta aiheutuvien meno-
jen maksamiseen.

Määrärahasta osoitetaan 100 000 euroa avus-
tuksena Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL
ry:lle.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palk-
kaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulu-
tusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena.

52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja sai-
maannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalk-
kiot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 570 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Tenojoen kalastuslupatuloista vesialueen

omistajille palautettavan osuuden maksamiseen
2) kalastuslain (286/1982) 89 a §:n mukaises-

ti viehekalastusmaksujen palautuksina vesi-
alueiden omistajille

3) vuonna 2011 kerättävien viehekalastus-
maksujen kannosta aiheutuvien kulutus- ja mui-
den menojen maksamiseen 

4) enintään 360 000 euroa saimaannorpan
suojeluun liittyvistä vesialueiden omistajille
maksettavista sopimuspalkkioista aiheutuvien
menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena.

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja ra-
kennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään 15 778 000 euroa.
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Määrärahaa saa käyttää: 
1) kansallisesti rahoitettavista elinkeinokala-

talouden edistämistoimenpiteistä ja ammattika-
lastajille myönnettävistä saimaannorpan suoje-
lusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen kor-
vauksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) va-
roista rahoitettavien elinkeinokalataloutta kos-
kevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden ja
valtion rahoitusosuuden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 40
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palk-
kaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulu-
tusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 7 134 000 euroa
EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoi-
tusosuutta varten.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain
(343/2003) mukaisesti momentin määrärahasta
kohdistuu Kainuun maakuntaan 165 000 euroa,
mistä 70 000 euroa on EU:n rahoitusosuutta ja
95 000 euroa kansallista rahoitusosuutta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksuperusteisena.

77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostus-
hankkeet  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 757 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) luonnonravintolammikoiden kunnostus- ja

entistämishankkeiden, vaelluskalakantojen tur-
vaamiseen ja elvyttämiseen tähtäävien kala-
taloudellisten kunnostushankkeiden sekä mui-
den kalataloutta edistävien rakennushankkeiden
suunnittelu- ja toteuttamismenojen maksami-
seen

2) hankkeita koskevissa lupapäätöksissä mää-
rättyjen velvoitteiden toteuttamiseen 

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hank-
keiden omarahoitusosuutta koskevien menojen
maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palk-
kaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulu-
tusmenojen maksamiseen.

50. Vesitalous

20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 434 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
1) vesivarojen käytön ja hoidon kulutus- ja si-

joitusmenoihin, jotka liittyvät tulvariskien hal-
lintaan, patoturvallisuuteen, vesistöjen säännös-
telyyn, vesistön käytön ja hoidon kehittämiseen,
vesihuollon kehittämiseen, valtion kompensaa-
tio-, tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) Inarijärven säännöstelystä aiheutuviin toi-
menpiteisiin sekä valtioiden välisiin sopimuk-
siin perustuvaan rajavesistöyhteistyöhön 

3) maaseutuelinkeinojen rahoituslain
(329/1999) 15 §:n mukaisesti vesistötoimenpi-
teistä sekä vesistörakenteiden peruskorjauksista
ja velvoitetöistä valtiolle aiheutuvien menojen
maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 154
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palk-
kaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulu-
tusmenojen sekä vesivarojen käyttöön ja hoi-
toon liittyvien kansallisten järjestöjen jäsenmak-
sujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien mak-
samiseen.

Momentin määrärahoista rahoitettu valmistu-
nut työ tai sen osa saadaan sopia luovutettavaksi
kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Sa-
malla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vas-
taanottajan on luovutuksen jälkeen noudatetta-
va. Momentille nettoutetaan työnantajalle mak-
settavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 20 158 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) vesihuollon tukemisesta annetun lain

(686/2004) mukaisiin vesihuoltotoimenpiteisiin
myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteu-
tettavista vesihuoltohankkeista aiheutuvien me-
nojen maksamiseen 

2) maaseutuelinkeinojen rahoituslain
(329/1999) 15 §:n mukaisesti vesistötoimenpi-
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teisiin myönnettävien avustusten ja valtion työ-
nä toteutettavista vesistöhankkeista aiheutuvien
menojen maksamiseen

3) luottolaitosten varoista myönnettävistä
eräistä korkotukilainoista annetun lain
(1015/1977) mukaisten vesihuoltolaitteiden ra-
kentamiseen ennen vuotta 2002 myönnettyjen
lainojen korkohyvitysten maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 27
henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen hen-
kilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja
muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Momentin määrärahasta rahoitettu valtion
työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan so-
pia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteis-
työkumppanille. Samalla on sovittava niistä eh-
doista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen
jälkeen noudatettava.

43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt kor-
vaukset  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 420 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ympäristölupaviras-

tojen ja tuomioistuinten vesiasioista antamien
päätösten ja lain tai valtioiden välisten sopimus-
ten perusteella valtion maksettavaksi määrätty-
jen tai sovittujen korvausten sekä päätösmaksu-
jen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien va-
hinkojen korvaaminen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 841 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää poikkeuksellisten tul-

vien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta an-
netun lain (284/1983) 2 §:n mukaisten vahinko-
jen ja kustannusten korvaamiseen sekä metsä-
keskusten asiantuntija-avusta aiheutuviin me-
noihin. Määrärahaa saa käyttää myös edellisiin
vuosiin kohdistuvien vahinkojen ja kustannus-
ten korvaamisesta aiheutuvien menojen maksa-
miseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

60. Metsätalous

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
42 426 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen
tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitus-
osuutta koskevien menojen maksamiseen.

41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään 621 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää metsäpuiden siemen-

viljelysten perustamista ja nuoruusvaiheen hoi-
toa varten myönnettävien valtionavustusten
maksamiseen.

42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja val-
vontaorganisaatioille  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 48 805 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) metsäkeskuksille ja Metsätalouden kehittä-

miskeskus Tapiolle metsäkeskuksista ja metsä-
talouden kehittämiskeskuksesta annetun lain
(1474/1995) perusteella aiheutuviin menoihin 

2) muuna julkisena rahoitusosuutena EU-
hankkeissa.

Metsäkeskusten osuus määrärahasta määräy-
tyy metsäkeskuskohtaisesti alueellista työmää-
rää sekä toiminnan laajuutta kuvaavien tekijöi-
den perusteella, joita ovat muun muassa metsä-
keskuksen toiminta-alueen metsämaan pinta-ala,
hakkuumäärä ja metsälöiden lukumäärä, viran-
omaistoiminnan ilmoitusten ja päätösten määrä,
alueellisen metsävaratiedon keruun pinta-ala ja
tiedon kattavuus sekä neuvottujen metsänomis-
tajien määrä. Metsätalouden kehittämiskeskus
Tapion osuus määrärahasta määräytyy metsä-
keskuksille toteutettavan kehittämisohjelman
sekä maa- ja metsätalousministeriölle tuotetta-
vien palvelujen laajuuden perusteella.
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43. Eräät korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 50 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnas-

ta annetun lain (263/1991) perusteella aiheutu-
vien korvausten ja muiden menojen maksami-
seen

2) laajuudeltaan ja taloudelliselta merkityk-
seltään huomattavien äkillisten metsätuhojen
kartoituksesta aiheutuvien menojen maksami-
seen 

3) metsälaissa tarkoitetuista uhkasakkolain
(1113/1990) mukaisista ja niihin verrattavista
suorituksista aiheutuvien sellaisten menojen
maksamiseen, jotka maksetaan etukäteen val-
tion varoista.

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaami-
seen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 76 030 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) kestävän metsätalouden rahoituksesta an-

netun lain (1094/1996) ja kestävän metsätalou-
den rahoituslain (544/2007) mukaisen tuen mak-
samiseen puuntuotantoa ja energiapuun käyttöä
edistäviin toimenpiteisiin

2) kokeilu- ja selvitystoiminnan valtionapui-
hin ja kulutusmenoihin.

Valtuus
Vuonna 2011 saa tehdä edellä mainitun lain

mukaisia tukipäätöksiä enintään 81 410 000
eurolla.

45. Metsäluonnon hoidon edistäminen  (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 325 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kestävän metsätalouden rahoituksesta an-

netun lain (1094/1996) ja kestävän metsätalou-
den rahoituslain (544/2007) mukaisen tuen mak-
samiseen metsien biologisen monimuotoisuu-
den turvaamiseen 

2) valtakunnallisista metsien luonnonhoitoa
ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä

tukevista ja maa- ja metsätalousministeriön erik-
seen määrittelemistä hankkeista ja toimenpiteis-
tä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmeno-
jen ja enintään viittä henkilötyövuotta vastaa-
van määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta
määräaikaisiin tehtäviin aiheutuvien menojen
maksamiseen sekä EU:n rahastojen tuella toteu-
tettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koske-
vien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisesti.

47. Pienpuun energiatuki  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 13 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää pienpuun energiatu-

esta annetun lain mukaisten tukien maksami-
seen.

50. Eräät metsätalouden valtionavut  (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 106 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksami-

seen käyttösuunnitelmassa mainituille yhdistyk-
sille ja säätiöille sekä osakeyhtiölle.

83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaa-
miseen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 50 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalou-

den rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mu-
kaisten lainojen maksamiseen.

Käyttösuunnitelma euroa

Föreningen för Skogskultur rf 50 000

Työtehoseura ry 471 000

Mustilan Kotikunnas -säätiö 51 000

Suomen Metsäyhdistys ry 434 000

Puuinfo Oy 100 000

Yhteensä 1 106 000
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63. Metsähallitus

1. Peruspääoman muutokset
Metsähallituksen peruspääomaa voidaan

alentaa 6,1 milj. eurolla, johon sisältyy lisäyksiä
0,7 milj. eurolla ja vähennyksiä 6,8 milj. eurolla
kun liiketoiminnan omaisuutta siirretään julkis-
ten hallintotehtävien taseeseen. Muutoksen jäl-
keen peruspääoma on 2 549,1 milj. euroa.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet
ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa
harjoittaessaan yleiset yhteiskunnalliset velvoit-
teet kuten luonnon monimuotoisuuden, virkis-
tyskäytön sekä porotalouden ja saamelaiskult-
tuurin vaatimukset.

Metsähallituksen liiketoimintojen toiminta
saatetaan kannattavaksi tai kannattamattomasta
toiminnasta luovutaan.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsää-
tiötä vuonna 2011 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointi-
sitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheu-
tua menoja vuonna 2011 enintään 30 milj. euroa.
Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2011
investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa
aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 34
milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä
Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoi-

mintaansa varten valtion liikelaitoksista anne-
tun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua lainaa enintään 69 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet
Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan

liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuo-
toisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enin-
tään 15 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä
Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten

tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5
milj. euron arvosta.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintoteh-
tävät  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 763 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mu-

kaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtä-
vistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla
aiheutuvien menojen maksamiseen 

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hank-
keiden omarahoitusosuutta koskevien menojen
maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1)
kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin
Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallinto-
tehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsäta-
lousministeriön toimialaan. 

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot  (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
53 906 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toi-
mintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot  (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
3 732 000 euroa.

40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutu-
vat menot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 7 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) uusjakotoiminnan tukemisesta annetun lain

(24/1981), kiinteän omaisuuden ja erityisten
oikeuksien lunastuksesta annetun lain
(603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korko-
tuen rahoituksesta ja eräistä vesitilusjärjestelyis-
tä annetun lain (31/1980) 19 §:n mukaisista lu-
nastuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista
tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja
22 §:n mukaisten menojen maksamiseen 

3) kiinteistönmuodostamislain (554/1995)
207 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimitusme-
nojen maksamiseen uusjakojen ja vesitilusjär-
jestelyjen osalta.
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Määrärahaa saa käyttää myös enintään 12
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palk-

kaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulu-
tusmenojen maksamiseen.
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Pääluokka 31

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-
menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
23 691 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten
järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon val-
tion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoi-
tus.

Viestintäpolitiikan osastolle sijoitettu apu-
laisosastopäällikön erittelyvirka lakkautetaan
1.1.2011 lukien. 

21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan tuottavuusmääräraha  (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään 211 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuotta-

vuuden edistämiseen tähtäävien investointien,
tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja mui-
den palvelujen hankintaan.

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan arvonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 317 778 000 euroa.

40. Eräät valtionavut  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 942 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksami-

seen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja mu-
seotoiminnan tukemiseksi sekä viestintäval-
miuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi.

10. Liikenneverkko

01. Liikenneviraston toimintamenot  (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
83 229 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös: 
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen

maksamiseen.

20. Perusväylänpito  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
907 577 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
1) väylien hoidosta ja käytöstä, talvimerenku-

lun avustamisesta, merenmittauksesta, liiken-
teen hallinnasta, ylläpidosta ja korvausinves-
toinneista, suunnittelusta, rakentamisesta (pl.
kehittämisinvestoinnit) ja muista väylänpitäjän
vastuulle kuuluvista tehtävistä aiheutuvien me-
nojen maksamiseen 

2) toimintamenomäärärahan vakiosisältöisen
käyttötarkoituksen mukaisesti sellaisten välttä-
mättömien lakisääteisten velvoitteiden tekemi-
seen, joista voi aiheutua menoja myös tulevina
varainhoitovuosina 

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hank-
keiden omarahoitusosuutta koskevien menojen
maksamiseen

4) enintään 60 henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon rata-
maksu, yhteisrahoitteisen toiminnan tulot, Sai-
maan kanavan lupamaksutulot, maksullisen pal-
velutoiminnan tulot ja omaisuuden myyntituotot
lukuun ottamatta kiinteän omaisuuden myyntitu-
loja. Lisäksi momentille on nettobudjetoitu vi-
rastolle työnantajana maksetut tulot.
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35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 13 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen

maksamiseen länsimetron rakentamiseen.
Valtuus
Länsimetron rakentamisen avustamiseen saa

sitoutua niin, että avustuserien maanrakennus-
kustannusindeksillä kutakin maksuhetkeä edel-
tävän vuoden indeksin vuosikeskiarvosta vuo-
den 2007 lokakuun (ind. 131,5) arvoon muun-
nettu yhteismäärä saa olla enintään 200 milj.
euroa. Valtuuden määrä on kuitenkin enintään
30 prosenttia länsimetron rakentamisen kustan-
nuksista.

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

Momentille myönnetään 1 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksami-

seen Tampere—Pirkkala lentoaseman kakkos-
terminaalin korjausinvestoinnin toteuttamiseksi
Finavia Oyj:lle.

41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen ra-
kentamiseen ja ylläpitoon  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 700 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen

maksamiseen Seinäjoen (Rengonharjun) sään-
nöllisen reittiliikenteen piirissä olevan sekä
Mikkelin lentokenttien rakenteiden ja laitteiden
investointeihin sekä ylläpitomenoihin. Inves-
tointiavustus saa olla enintään 90 % investointi-
menoista. Muiden avustusten yhteismäärä saa
olla enintään 70 % käyttömenoista. Lisäksi mää-
rärahaa saa käyttää Seinäjoen (Rengonharjun)
lentokentän kunnossapitohallin ja siihen liitty-
vän rullaustien rakentamisen avustamiseen.
Avustukset myönnetään kustannuksiin ilman ar-
vonlisäveroa.

50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossa-
pitoon ja parantamiseen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 23 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) yksityisistä teistä annetun lain (358/1962)

ja asetuksen (1267/2000) mukaisten valtion-

avustusten maksamiseen yksityisten teiden kun-
nossapitoon ja parantamiseen

2) tiekuntien neuvonnan ja opastamisen tuke-
miseen ja sitä tukevan materiaalin ja palvelui-
den tuottamiseen.

76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvauk-
set  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 28 350 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää:
1) maantielain (503/2005) mukaisten maa-

alueiden ja korvausten lisäksi myös näihin liitty-
vien välttämättömien menojen maksamiseen

2) kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain
(558/1995) mukaisten kiinteistötoimitusmaksu-
jen maksamiseen

3) tietä varten tarvittavien alueiden hankkimi-
seen ja korvaamiseen ennen tiesuunnitelman hy-
väksymistä

4) ratalain (110/2007) mukaista toimintaa
varten hankittavien maa-alueiden kauppahinto-
jen ja korvausten maksamiseen

5) väylien ja muiden maa- ja vesirakennus-
kohteiden rakentamista varten tarpeellisten maa-
ja vesialueiden hankintamenojen maksamiseen

6) vesilain (264/1961) mukaisten korvausten
maksamiseen.

77. Väyläverkon kehittäminen  (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään 54 700 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää varainhoitovuonna

valtuuden perusteella aloitettavien väyläverkon
kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutu-
viin menoihin.

Valtuus
Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopi-

muksia 
1) tiehankkeiden E18 Haminan ohikulkutie

toteuttamiseksi enintään 180,0 milj. euron mää-
rästä, vt 8 Sepänkylän ohikulkutie toteuttami-
seksi enintään 55,0 milj. euron määrästä, vt 19
Seinäjoen itäinen ohikulkutie toteuttamiseksi
enintään 63,0 milj. euron määrästä, vt 2 Karkki-
la—Humppila toteuttamiseksi enintään 3,0 milj.
euron määrästä
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2) ratahankkeiden Seinäjoki—Oulu palvelu-
tason parantaminen, II-vaihe toteuttamiseksi
enintään 90,0 milj. euron määrästä, Rovanie-
mi—Kemijärvi, sähköistys toteuttamiseksi enin-
tään 24,0 milj. euron määrästä sekä 

3) vesiväylähankkeen Uudenkaupungin meri-
väylä toteuttamiseksi enintään 11,0 milj. euron
määrästä.

78. Eräät väylähankkeet  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 249 600 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) aikaisempina vuosina myönnetyistä sopi-

musvaltuuksista aiheutuvien menojen maksami-
seen

2) väyläverkon kehittämisinvestointien to-
teuttamisesta aiheutuviin menoihin.

Valtuus
Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan aikai-

sempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mu-
kaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuuksia ei
ole käytetty.

79. Elinkaarirahoitushankkeet  (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään 60 350 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) aikaisempina vuosina myönnetyistä sopi-

musvaltuuksista aiheutuvien menojen maksami-
seen

2) hankkeen E18 Koskenkylä—Kotka moot-
toritien ja hankkeen Kokkola—Ylivieska 2. rai-
de elinkaarihankkeiden toteuttamisesta aiheutu-
viin menoihin

3) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaa-
van henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Valtuus
Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan aikai-

sempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mu-
kaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuuksia ei
ole käytetty. 

20. Liikenteen turvallisuus ja valvonta

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintame-
not  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
35 375 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten
järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. 

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut

42. Valtionavustus koulutuksesta  (kiinteä mää-
räraha)

Momentille myönnetään 841 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten

maksamiseen rautatieliikenteen ammattikoulu-
tuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuk-
siin.

43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpai-
lukyvyn parantaminen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 84 236 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää meriliikenteessä käy-

tettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta
annetun lain (1277/2007) mukaisen tuen maksa-
miseen kauppa-alusluetteloon merkityille aluk-
sille.

46. Alusinvestointien ympäristötuki  (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Valtuus. Vuonna 2011 saa tehdä vuoden 2010

myöntämisvaltuuden mukaisia sitoumuksia va-
rustamoiden uudisalusinvestointien ympäristö-
tukiin valtionavustuslain (688/2001) perusteella
annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaises-
ti siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset  (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään 800 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää lästimaksuista anne-

tun lain (189/1936) mukaisten avustusten mak-
samiseen ammatissaan toimivien merimiesten



4013N:o 1186

hyväksi tapahtuvaan huoltotoimintaan ja meri-
pelastustoiminnan edistämiseen. Avustukset
myönnetään Liikenneviraston määrittelemistä
toiminnoista aiheutuviin menoihin.

51. Luotsauksen hintatuki  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 200 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Saimaan alueen luot-

saukseen luotsauslain (940/2003) mukaisen
luotsauksen hintatuen maksamiseen.

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittä-
minen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 64 675 000 euroa.
Määrärahasta voidaan maksaa joukkoliiken-

nelain (869/2009) 45 §:n mukaisesti:
1) korvauksia liikenteenharjoittajille julkisia

palveluhankintoja koskevien sopimusten mukai-
sesti siten kuin rautateiden ja maanteiden julki-
sista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston
asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o
1107/70 kumoamisesta annetun neuvoston ase-
tuksessa (EY) N:o 1370/2007 (palvelusopimus-
asetus) säädetään

2) tukea palvelusopimusasetuksen 9 artiklan 2
kohdan johdantokappaleen ja b alakohdan mu-
kaisiin tarkoituksiin

3) muille kuin liikenteenharjoittajille kor-
vausta kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustyös-
tä.

Lisäksi määrärahaa saa käyttää:
1) julkisia palveluhankintoja koskevien pal-

velusopimusasetuksen 8 artiklan 3 kohdan b ja d
alakohdan mukaisten sopimusten kustannuksiin 

2) matkojen yhdistelystä aiheutuviin kustan-
nuksiin

3) EU:n hyväksymien tutkimus- ja kehittä-
mishankkeiden rahoitukseen

4) valtion osuutena Merenkurkun laivaliiken-
teen ostomenoihin

5) valtion osuutena säännöllisen lentoliiken-
teen ostomenoihin.

Määrärahasta saa myös myöntää valtionavus-
tusta seuraavasti:

1) joukkoliikenteen valtionavustuksista anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (275/2010) mu-
kaisesti kunnille ja muille yhteisöille

2) Helsingin seudun sekä Tampereen, Turun
ja Oulun seutujen kunnille joukkoliikenteen pal-
velutason parantamiseen ja kehittämiseen.
Avustusta voidaan myöntää enintään 50 % hy-
väksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä
kustannuksina pidetään liikennetarjonnan kehit-
tämisestä, liityntäliikenteen toimintaedellytys-
ten parantamisesta, liikenteen hoidon tehostami-
sesta, lippujärjestelmän kehittämisestä, lipun
hintojen alentamisesta tai pitämisestä ennallaan
sekä matkustajapalvelujen parantamisesta
aiheutuvia kustannuksia. 

3) Keskisuurten kaupunkiseutujen kunnille
joukkoliikenteen kehittämisen avustamiseen, jos
ne ovat tehneet joukkoliikenteen kehittämis-
ohjelman toteuttamisesta aiesopimuksen valtion
ja alueen toimijoiden kanssa. Avustusta voidaan
myöntää enintään 50 % hyväksyttävistä kustan-
nuksista.

64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen os-
tot ja kehittäminen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 9 367 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää saariston yhteysalus-

liikennepalvelujen ja niihin liittyvien polttoai-
neiden ostoon. Määrärahaa saa käyttää myös
saariston yhteysalusliikenteen käyttämien laitu-
reiden kunnostamiseen sekä yhteysalusliiken-
nettä korvaavien yksityisluonteisten jääteiden
kunnossapidon avustamiseen. Lisäksi määrära-
hasta saa myöntää avustuksia saariston kulkuyh-
teyksiä hoitaville liikenteenharjoittajille valtio-
neuvoston asetuksen (371/2001) mukaisin pe-
rustein. 

Määräraha budjetoidaan avustusten osalta
maksupäätösperusteisena. 

65. Junien kaukoliikenteen osto (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 33 700 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää joukkoliikennelain

(869/2009) mukaisesti.
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Määrärahasta saa maksaa junien kaukoliiken-
teen palvelujen ostamisesta tehdyistä vuotta pi-
demmän ajan sopimuksista aiheutuvia korvauk-
sia:

1) liikenteenharjoittajille julkisia palveluhan-
kintoja koskevien sopimusten mukaisesti siten
kuin palvelusopimusasetuksessa säädetään

2) julkisia palveluhankintoja koskevien rauta-
teiden ja maanteiden julkisista henkilöliikenne-
palveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o
1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1370/2007 (palvelusopimusasetus) 8 artiklan 3
kohdan b ja d alakohdan mukaisista sopimuksis-
ta.

Valtuus
Liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan

solmimaan VR Osakeyhtiön kanssa sopimus ju-
nien kaukoliikenteen palvelujen ostamisesta
vuosina 2006—2011 vuoden 2007 talousarvios-
sa myönnetyn enintään 156 100 000 euron sijas-
ta enintään 158 300 000 euron määrästä.

66. Yhteysaluspalvelujen ostosopimukset (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Valtuus. Vuoden 2010 lisätalousarviossa

myönnettyä 42,6 milj. euron valtuutta 10-vuoti-
sen kokonaispalvelusopimuksen tekemiseksi
saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostami-
sesta tarkistetaan 52,6 milj. euroon. 

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestin-
nän tukeminen

01. Viestintäviraston toimintamenot  (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
7 806 000 euroa.

Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut bud-
jetoidaan maksuperusteisina.

42. Sanomalehdistön tuki  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnallisilla vä-
hemmistökielillä ruotsin, saamen tai romanin
kielellä julkaistavien sanomalehtien ja niitä vas-
taavien sähköisten julkaisujen tukemiseen, viit-
tomakielisten vastaavien sähköisten julkaisujen
tukemiseen sekä ruotsinkielisten uutispalvelu-
jen tuottamisen tukemiseen. Määrärahaa saa
käyttää myös sellaisten saamenkielisten sisältö-
jen tuottamiseen, jotka sisältyvät suomen tai
ruotsin kielellä julkaistaviin sanomalehtiin. 

44. Valtionavustus suomalaisten televisio- ja ra-
dio-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille (kiinteä
määräraha)

Momentille myönnetään 1 350 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustuksena Yleisra-

dio Oy:n julkiseen palveluun kuuluvien Suomes-
ta ulkomaille suuntautuvien radiopalvelujen
(YLE Radio Finland) ja televisiopalvelujen
(YLE TV Finland) kustannuksiin. 

50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaista-
hankkeen toteuttamiseen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 9 800 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää laajakaistarakentami-

sen tuesta haja-asutusalueella annetussa laissa
tarkoitetun Viestintäviraston aikaisempina vuo-
sina ja varainhoitovuonna myöntämän valtion
tuen maksamiseen ja tästä aiheutuviin hallinto-
ja yleiskustannuksiin.

Valtuus
Viestintävirasto oikeutetaan solmimaan vuo-

den 2009 myöntämisvaltuuden mukaisia sopi-
muksia siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

50. Tutkimus

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot  (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
40 461 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin me-

noihin 
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2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hank-
keiden omarahoitusosuutta koskevien menojen
maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen
maksamiseen.



4016 N:o 1186

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
51 182 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon jul-

kistamispalkintoa varten
2) työn, yrittämisen ja työelämän politiikka-

ohjelman palkkaus-, matka-, kokous-, koulutus-
ja tiedotus- sekä muihin vastaaviin toiminta-
menoihin

3) julkisten hankintojen neuvontayksikön toi-
mintaan liittyviin avustuksiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena. 

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
208 406 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 1 682 000 euroa pk-yritysten

osaamisen kehittämispalveluihin sekä yritysneu-
vonnan asiantuntijapalvelujen ostamiseen ja yri-
tysneuvontaa suorittaville henkilöille tarkoitet-
tujen koulutuspalveluiden ostamiseen

2) euroneuvontakeskuksista sekä Tekes - tek-
nologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen
projektiluontoisista tehtävistä aiheutuvien me-
nojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön
osaamisen kehittäminen

3) porotilalain, luontaiselinkeinolain, koltta-
lain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mu-
kaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen
hoitomenojen maksamiseen

4) naisyrittäjien sijaispalvelujärjestelmästä ja
järjestelmän kehittämisestä aiheutuvien siirto-
menojen maksamiseen 

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hank-
keiden omarahoitusosuutta koskevien menojen
maksamiseen

6) 1 000 000 euroa Yritys-Suomi -portaalin
kehittämiseen ja ylläpitoon.

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista
annetun lain (971/2004) perusteella vuonna
2011 osaamisen kehittämispalveluihin osallistu-
vilta peritään rahoitusosuus, joka on noin kuu-
desosa niistä erilliskustannuksista, joita palvelu-
jen tuottamisesta aiheutuu.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena.

20. Siviilipalvelus  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 575 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää siviilipalveluksen

toimeenpanosta siviilipalveluslain (1446/2007)
nojalla aiheutuviin kustannuksiin. 

21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan
tuottavuusmääräraha  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 725 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ministeriön hallinnonalan tuottavuuden

edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimus-
ten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palve-
lujen hankkimiseen

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikai-
siin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan
arvonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 78 266 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös momentin

32.30.51 menoihin liittyvien arvonlisävero-
osuuksien maksamiseen, momentilta 32.30.64
rahoitettavien valtion investointihankkeisiin liit-
tyvien ja momentilta 32.50.63 hankittavaan työ-
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voimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja työlli-
syysperusteisiin valtion investointihankkeisiin
liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksami-
seen sekä momentilta 32.20.40 maksettaviin
kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuk-
sien maksamiseen.

60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 20 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtiontakuurahastosta annetun lain

(444/1998), vientitakuulain (479/1962) ja val-
tion vientitakuista annetun lain (422/2001) pe-
rusteella myönnettyjen takuiden aiheuttamiin
korvausmenoihin

2) valtiontakaustoimintaa koskevien lakien
(375/1963, 573/1972 ja 609/1973) nojalla valti-
ontakaustoiminnasta annettujen takaussitoumus-
ten ja perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi
annetun lain (651/1985), valtion vakauttamista-
kauksista annetun lain (529/1993) perusteella
myönnettyjen takuiden ja takausten sekä valtion
pääomatakuista annetun lain (594/1992) nojalla
ennen vuotta 1999 myönnettyjen takuiden ai-
heuttamien korvausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja
rahoitusosuudet  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 10 040 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen,

rahoitusosuuksien ja velvoitteiden suorittami-
seen

2) erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien
menojen maksamiseen

3) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien
menojen maksamiseen.

95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospii-
rimaksuista  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 10 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kaivoslain (503/1965)

perusteella maanomistajille suoritettavien puo-
lustusmaksujen osuuksien maksamiseen.

20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansain-
välistyminen

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintame-
not  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
41 140 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksami-

seen
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hank-

keiden omarahoitusosuutta koskevien menojen
maksamiseen.

02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toiminta-
menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
86 720 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 2 000 000 euroa Teknologian tut-

kimuskeskus VTT:stä annetun lain 7 §:ssä mai-
nittuihin sijoituksiin

2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydin-
jätehuoltorahastosta annetun asetuksen
(161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun mak-
samiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa ole-
vaan varautumisrahastoon siten, että tutkimus-
keskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa
vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun
vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hank-
keiden omarahoitusosuutta koskevien menojen
maksamiseen

4) tutkimusta ja kansainvälistymistä edistä-
vien apurahojen ja stipendirahastomaksujen
maksamiseen sekä tutkimustoimintaan liitty-
vien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen
jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteis-
työstä aiheutuvien menojen maksamiseen.

03. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toiminta-
menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
16 628 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemi-
kaalien tuoterekisterin maksut sekä yhteishank-
keista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
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05.  Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
6 507 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen
tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitus-
osuutta koskevien menojen maksamiseen.

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehit-
tämiskeskuksen toimintamenot  (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
47 686 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjel-
matoiminnan sekä aktivoinnin tuloksellisuuden
ja vaikuttavuuden parantamiseen.

07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintame-
not  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
10 289 000 euroa.

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimin-
nan tukeminen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 430 650 000 euroa.
Valtuus. Vuonna 2011 uusia rahoituspäätök-

siä saa tehdä enintään 486 040 000 eurolla.
Avustuksia saa myöntää:
1) valtioneuvoston asetuksella (298/2008)

tarkemmin säädettävin perustein ja Euroopan
komission vähämerkityksistä tukea koskevan
asetuksen (EY 1998/2006) mukaisesti yrityksil-
le ja muille yhteisöille tuotteiden, tuotantomene-
telmien ja palveluiden kehittämistä ja hyödyntä-
mistä koskevaan teknologiseen, liiketoiminnal-
liseen ja muuhun tutkimus-, kehittämis- ja inno-
vaatiotoimintaan

2) kansallisiin ja Euroopan unionin rahoitus-
osuuksiin eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa

3) Euroopan yhteisön komission yleisen ryh-
mäpoikkeusasetuksen (EY 800/2008) mukaises-
ti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimin-
taan välittömästi liittyvään koulutukseen

4) työelämän kehittämishankkeisiin
5) kunnallisten ja muiden budjettitalouden ul-

kopuolisten julkisten organisaatioiden julkisen

toiminnan innovatiivisiin kehittämishankkeisiin
ja työelämän kehittämishankkeisiin.

Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää:
Valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien

organisaatioiden innovatiivisiin kehittämis-
hankkeisiin ja työelämän kehittämishankkeisiin.

Valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien
organisaatioiden sekä korkeakoulujen ja vastaa-
vien julkista tutkimusta tekevien budjettitalou-
den ulkopuolisten tutkimusorganisaatioiden

1) sellaiseen tutkimukseen ja kehitykseen,
joka edistää teknologisen, liiketoiminnallisen
sekä muun elinkeinoelämän ja yhteiskunnan
kehittymisen kannalta merkittävän osaamisen
syntymistä, kehittymistä ja laaja-alaista hyödyn-
tämistä

2) kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin ja
hankkeisiin, hankkeiden valmisteluun sekä
osaamisen ja strategisten toimintaedellytysten
kehittämiseen

3) kansainvälisen yhteistyön ja ohjelmien
sekä hankkeiden osallistumismaksuihin, laite-
toimituksiin ja Tekesin puolesta tehtävistä mat-
koista muille kuin Tekesin henkilöstölle aiheu-
tuviin matkakustannuksiin

4) kansallisiin ja Euroopan unionin rahoitus-
osuuksiin eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa.

Avustusta voidaan maksaa myös palvelusete-
leinä.

Momentilta voidaan maksaa ennen vuotta
2010 momentilta 32.20.20 tehtyjen sitoumusten
aiheuttamat menot.

Momentilta voidaan maksaa ennakkomaksu-
ja budjettitalouden ulkopuolisille tutkimusorga-
nisaatioille liittyen julkisen tutkimuksen projek-
teihin.

Momentille budjetoituihin kulutusmenoihin
liittyvät arvonlisäveromenot maksetaan momen-
tilta 32.01.29.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöil-
le elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään 40 052 000 euroa.
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Määrärahaa saa käyttää:
1) työ- ja elinkeinoministeriön toimintaan liit-

tyvien järjestöjen ja valtionapuyhteisöjen val-
tionavustuksiin, pk-yritysten kehittämispalvelu-
jen tuottamiseen ja ulkomaisten investointien
edistämiseen

2) valtionavustusten maksamiseen pk-yritys-
toiminnan edistämisyhteisöille, pk-yrityksille
tarkoitettujen palvelujen kehittämiseen ja
alueellisiin elinkeinojen kehittämishankkeisiin

3) julkisten yhteisöjen hankkeiden rahoitta-
miseen

4) ulkomaankauppaa ja elinkeinopolitiikkaa
edistävien järjestöjen ja yhteisöjen sekä Finpro
ry:n tarjoaman perusneuvonnan, koulutuksen ja
asiantuntijapalveluiden tuottamiseen.

Keksintötoiminnan tukemiseen ja edistämi-
seen sekä sen toiminnan menoista aiheutuviin
kustannuksiin, ulkomaisten investointien edistä-
misestä aiheutuviin kustannuksiin ja muotoilun
hyödyntämisen tehostamiseen elinkeinotoimin-
nassa voidaan palvelujen julkiseen palveluun
verrattavan luonteen vuoksi myöntää EU:n ylei-
siin taloudellisiin tarkoituksiin annetun määri-
telmän mukaisesti yleisavustusta kustannusten
täyttä määrää vastaavasti. Myös pk-yrityksille
tarkoitettujen palvelujen, luovien alojen yritys-
toiminnan ja luovan talouden edistämiseen voi-
daan erityisissä tapauksissa niiden yhteiskunnal-
lisen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden perus-
teella myöntää valtionavustusta kustannusten
täyttä määrää vastaavasti. Edelleen Finpro ry:n
toiminnasta osa vientikeskusverkoston ylläpi-
dosta sekä osa kotimaan yksiköiden toiminnasta
ovat sellaisia yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin
kuuluvia toimintoja, jotka voidaan rahoittaa
täyttä kustannusmäärää vastaavasti.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen  (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) innovaatiokeskittymien muodostumista tu-

kevien kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten
integroitumisen tukemiseen kansainvälisiin in-
novaatioverkostoihin, erityisesti FinNode-ver-
koston toimintamenoihin ja kehittämishankkei-
siin

3) valtionavustusten maksamiseen osaamis-
keskusohjelmaan nimettyjen klustereiden kan-
sallisen koordinaation toimintamenoihin sekä
ohjelmassa käynnistettävien yhteishankkeiden
siemenrahoitukseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena ja kulutusmenojen
osalta suoriteperusteisena.

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteis-
hankkeisiin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 27 710 000 euroa.
Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää yritysten

yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälis-
tymisavustuksesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (1186/2005) mukaisten hankkeiden to-
teuttamiseen ja maksamiseen.

Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää yllä mai-
nitun asetuksen mukaisten ulkomaankauppaa ja
vientiä edistäviin kansainvälistymishankkeisiin
seuraavasti:

1) yhteisosallistumisiin kansainvälisissä näyt-
telyissä sekä vientiverkostohankkeisiin ja kump-
panuusohjelmiin 

2) muihin yhteishankkeisiin, uusien toimialo-
jen ja palvelualojen yhteishankkeisiin, strategi-
siin kärkihankkeisiin, yrityslähtöisten kulttuuri-
vientihankkeiden tukemiseen sekä matkailualan
valtakunnallisiin hankkeisiin.

Avustus pk-yrityksille on enintään 50 %.
Avustusta voidaan kuitenkin myöntää edellä
mainittua korkeammin prosenttiosuuksin valta-
kunnallisiin ja alueellisesti merkittäviin hank-
keisiin, joihin ei osallistu yrityksiä tai joiden ku-
lut ovat vaikeasti yrityskohtaisesti kohdennetta-
vissa tai jos hankkeen hyödyn katsotaan koitu-
van laajalle yritysjoukolle tai hanke on luonteel-
taan poikkeava ja riskialtis.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

Valtuus. Uusia avustuksia saa vuonna 2011
myöntää 25 628 000 euroa. Mikäli vuoden 2010
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myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa
käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämis-
päätöksiä vielä vuonna 2011. 

45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden
valmistelu  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää pk-yritysten tutki-

mus- ja kehittämishankkeiden valmistelua sekä
yrityksen toiminnan alkuvaiheen kehittämistoi-
menpiteitä koskevien avustusten maksamiseen
siten kuin valtionavustuksesta yritystoiminnan
kehittämiseksi annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa (675/2007) tarkemmin säädetään.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 104 900 000 euroa. 
Valtuus. Vuonna 2011 uusia lainoja saa

myöntää enintään 102 823 000 eurolla. Mikäli
vuoden 2010 myöntämisvaltuutta on jäänyt
käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta
tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna 2011. 

Lainoilla kannustetaan sekä suuria että pk-
yrityksiä ja muita yhteisöjä tutkimus-, kehitys-
ja innovaatiotoimintaan sekä yhteisiin teknolo-
gia-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjel-
miin, joiden avulla pyritään nopeuttamaan kehi-
tystä sekä kasvattamaan jalostusarvoa ja tuot-
tavuutta. Lainoja myönnettäessä otetaan huo-
mioon tavoiteltavat suorat ja välilliset hyödyt,
hankkeiden haastavuus ja edistyksellisyys, käy-
tettävät resurssit, kehitettävä ja hyödynnettävä
yhteistyö, edistettävät yhteiskunnan ja ympäris-
tön hyvinvointitekijät sekä Tekesin rahoituksen
vaikutukset.

Määrärahaa saa käyttää valtion lainanannosta
sekä valtion takauksesta ja valtion takuusta an-
netun lain (449/1988), valtioneuvoston asetuk-
silla tarkemmin säädettävin perustein ja Euroo-
pan komission vähämerkityksistä tukea koske-
van asetuksen (EY 1998/2006) mukaisesti yri-
tyksille ja muille yhteisöille tuotteiden, tuotan-
tomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja
hyödyntämistä koskevaan teknologiseen, liike-

toiminnalliseen ja muuhun tutkimus-, kehittä-
mis- ja innovaatiotoimintaan.

Lainoja voidaan myöntää riskiehtoisena. Mi-
käli kehitystyö epäonnistuu teknisesti tai ei joh-
da taloudellisesti hyödynnettävään tulokseen,
Tekesillä on lainansaajan hakemuksesta oikeus
antaa lainansaajalle valtioneuvoston asetuksella
(298/2008) tarkemmin määriteltyjen ehtojen
puitteissa lisää takaisinmaksuaikaa, muuttaa ta-
kautuvasti alun perin vieraan pääoman ehtoise-
na myönnetty laina tai osa siitä pääomalainaksi
tai poikkeustapauksessa jättää lainan maksama-
ton pääoma ja korot osittain tai kokonaan takai-
sin perimättä. Suurille yrityksille lainaa voidaan
myöntää vain erittäin painavista syistä erityises-
ti silloin, kun lainan riskiehto on oleellinen
hankkeen toteuttamiselle ja se voidaan etukä-
teen määritellä. 

Lainat voidaan myöntää vakuutta vaatimatta.
Osa rahoituksesta voidaan maksaa ennakkona.
Maksuvapautuksen piiriin tulevien lainojen
enimmäismäärä on 40 000 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

Valtuus
Työ- ja elinkeinoministeriö tai sen valtuutta-

mat laitokset saavat tehdä vuonna 2011 Suomen
ja Venäjän välillä 15.8.2006 solmitun velkakon-
versiosopimuksen mukaisia tavara- tai palvelu-
hankintoja koskevia sopimuksia sillä määrällä,
joka vuoden 2006 toisessa lisätalousarviossa
myönnetystä 30 000 000 Yhdysvaltain dollarin
(25 000 000 euroa) velkakonversiovaltuudesta
on jäänyt käyttämättä.

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
161 833 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja ke-

hittämishankkeiden menojen maksamiseen, lu-
kuun ottamatta työvoimapoliittisen aikuiskoulu-
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tuksen hankkeita, jotka rahoitetaan momentilta
32.30.51 

2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.
Työvoiman palvelukeskusten toimintaan tar-

koitetun määrärahan käyttö edellyttää, että kun-
nat sijoittavat yhteisiin toimipisteisiin suunnil-
leen saman määrän virkailijoita kuin työ- ja elin-
keinotoimisto. Työ- ja elinkeinohallinto sekä
kunta vastaavat yhdessä toiminnasta aiheutuvis-
ta kustannuksista työ- ja elinkeinoministeriön
tarkemmin määrittelemällä tavalla.

42. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvauk-
set  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 53 486 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Finnvera Oyj:n ja sitä edeltäneen Kera

Oyj:n toiminnan rahoittamiseen myönnettävään
korkotukeen valtion erityisrahoitusyhtiön luot-
to- ja takaustoiminnasta annetun lain (445/1998)
ja sitä edeltäneen Kera Oyj:stä annetun lain
(65/1971) nojalla annettujen valtioneuvoston si-
toumusten mukaisesti

2) yhtiöiden luotonanto- ja takaustoiminnasta
syntyneiden tappioiden korvaamiseen valtion
erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnas-
ta annetun lain (445/1998) ja sitä edeltäneen
Kera Oyj:stä annetun lain (65/1971) nojalla an-
nettujen valtioneuvoston sitoumusten mukaises-
ti.

Valtuus. Alueellisen korkotuen piiriin kuulu-
via lainoja erityisrahoitusyhtiö saa myöntää
vuonna 2011 enintään 128 330 000 euroa ja elin-
keinopoliittisin perustein tuettavien tukiohjelmi-
en mukaisia erityiskorkotuen piirissä olevia lai-
noja yhteensä enintään 134 314 000 euroa. Val-
tioneuvosto voi tarvittaessa kysyntätilanteen
niin edellyttäessä valtuuksien yhteismäärää ylit-
tämättä muuttaa aluepoliittisten korkotukilaino-
jen ja erityiskorkotukilainojen välistä jakosuh-
detta sekä muuttaa korkotuellista valtuutta kor-
kotuettomaksi.

44. Alueellinen kuljetustuki  (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain
(688/2001) nojalla annetun valtioneuvoston ase-
tuksen alueellisesta kuljetustuesta (21/2009)
mukaisen kuljetustuen maksamiseen Kainuun
hallintokokeilualuetta lukuun ottamatta.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkei-
den tukeminen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 41 900 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) yritystoiminnan tukemisesta annetun lain

(1068/2000) mukaisten avustusten maksami-
seen Kainuun hallintokokeilualuetta lukuun ot-
tamatta

2) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehit-
tämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisten
avustusten maksamiseen Kainuun hallintokokei-
lualuetta lukuun ottamatta. 

Valtuus. Vuonna 2011 saa Kainuun hallinto-
kokeilualuetta lukuun ottamatta tehdä enintään
43 278 000 euron arvosta sitoumuksia valtion-
avustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi an-
netun lain mukaisiin avustuksiin.

Valtuudesta varataan 
1) 12 000 000 euroa käytettäväksi valtioneu-

voston nimeämillä äkillisen rakennemuutoksen
alueilla ja toimialoilla

2) enintään 9 800 000 euroa käytettäväksi
avustuksiin yksinyrittäjille ensimmäisen työnte-
kijän palkkaamiseksi 

3) enintään 1 000 000 euroa kyläkauppojen
investointeihin myönnettäviin avustuksiin.

Mikäli vuoden 2010 myöntämisvaltuutta on
jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna
2011.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alus-
luotoille  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 13 400 000 euroa.
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Määrärahaa saa käyttää:
1) julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen

korontasauksesta annetun lain (1137/1996) mu-
kaisen korkotuen maksamiseen

2) Valtiokonttorille korontasaussopimuksista
aiheutuvien korko- ja valuuttariskien suojauk-
seen tarvittavien toimenpiteiden ja kustannusten
maksamiseen 

3) julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen
korontasausyhtiöstä annetun lain (1136/1996)
tarkoittamalle yhtiölle, Suomen Vientiluotto
Oy:lle, maksettavan hallinnointipalkkion suorit-
tamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena ja kulutusmenojen
osalta suoriteperusteisena.

50. Palkkaturva  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 29 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) palkkaturvalain (866/1998) ja merimiesten

palkkaturvalain (1108/2000) mukaisten meno-
jen maksamiseen

2) takaisinperittyjen saatavien palautusten ja
niistä kertyvien korkojen maksamiseen 

3) enintään 673 000 euroa palkkaturvamenet-
telyyn liittyviin viranomaismaksuihin ja oikeu-
denkäyntikuluihin sekä konkurssikustannusten
maksamiseen. 

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoi-
hin.

51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet
(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 535 338 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain

(1295/2002) 6 luvun 1 §:n mukaisen työvoima-
poliittisen aikuiskoulutuksen hankintaan ja jul-
kiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista
annetun valtioneuvoston asetuksen (1346/2002)
1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 7 §:n mukaisten ennen
koulutuksen alkua myönnettävien ylläpitokus-
tannusten korvausten maksamiseen

2) työvoimakoulutuksen opiskelijavalinnas-
ta, tiedottamisesta, tarjouspyyntö- ja hankintail-
moittelusta aiheutuvien menojen maksamiseen,

työvoimakoulutuksen suunnittelua ja hankinta-
toimintaa tukevasta kehittämis-, kokeilu- ja sel-
vitystyöstä ja koulutus- ja konsulttipalvelujen
hankkimisesta aiheutuvien menojen maksami-
seen sekä enintään yhtä henkilötyövuotta vastaa-
van henkilöstön palkkaamiseen työvoimakoulu-
tukseen liittyviin tehtäviin

3) koulutuksen ja majoituksen hankkimiseen
Pohjoiskalotin koulutussäätiöltä

4) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
7 luvun 4 §:n mukaiseen työttömien työllistämi-
seen valtion virastoille ja laitoksille enintään
1 840 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön
palkkaamiseen enintään 2 500 euron suuruisen
kuukausipalkan mukaisesti sekä työn järjestämi-
sestä aiheutuviin kustannuksiin

5) palkkatuen perustuen osuuden maksami-
seen työnantajalle sen työllistäessä työttömyys-
päivärahalla olevan henkilön tai muun työmark-
kinatukeen oikeutetun henkilön kuin julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain 1 luvun 7 §:n
mukaisen vaikeasti työllistyvän tai vähintään
130 päivää työmarkkinatukea saaneen työttö-
män, joka täyttää mainitun lain 7 luvun 12 a §:n
edellytykset, tai yhdenjaksoisesti vähintään 65
päivää työmarkkinatukea saaneen nuoren työttö-
män

6) työllistämistuen perustuen osuuden maksa-
miseen toimeentulon turvaamiseksi julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 §:n
mukaisesti starttirahana muulle kuin työmarkki-
natukeen oikeutetulle henkilölle

7) työllistämistuen lisäosien maksamiseen
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 lu-
vun 9 §:n mukaisesti

8) lisätukien maksamiseen kunnille julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 §:n
mukaisesti

9) eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä
annetun valtioneuvoston asetuksen (1345/2002)
mukaisesti työllisyyspoliittisiin avustuksiin
kunnalle, kuntayhtymälle ja muulle yhteisölle,
säätiölle sekä sosiaaliselle yritykselle

10) starttirahan hakijoiden yritystoiminnan
edellytysten selvittämisestä aiheutuviin menoi-
hin
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11) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 6 luvun 11 §:n 2 momentin ja 13 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 4 kohdan mukaisista ammatinvalin-
nan, urasuunnittelun ja ammatillisen kuntoutuk-
sen toimenpiteistä aiheutuvien palvelujen tuotta-
jan palvelumaksujen maksamiseen, julkiseen
työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista anne-
tun valtioneuvoston asetuksen 7 luvun mukai-
sen työolosuhteiden järjestelytuen maksami-
seen, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
10 luvun 2 §:n 2 ja 3 momenttien ja julkiseen
työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista anne-
tun valtioneuvoston asetuksen 4 luvun mukais-
ten ylläpitokustannusten korvausten ja toimeen-
tulon turvaamiseksi tarkoitetun päivärahan mak-
samiseen sekä julkisesta työvoimapalvelusta an-
netun lain 10 luvun 6 §:n mukaisen harkinnanva-
raisen ylläpitokorvauksen maksamiseen työpai-
kalla järjestettävään työkokeiluun osallistuvalle

12) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 3 luvun 1 §:n mukaisten täydentävien palve-
lujen hankintaan ja lain 10 luvun 6 §:n mukai-
sen harkinnanvaraisen ylläpitokorvauksen mak-
samiseen täydentävään palveluun osallistuvalle

13) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 6 luvun 14 §:n mukaisen vakuutusturvan
kustannuksiin 

14) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 10 luvun 1 §:n mukaisen liikkuvuusavustuk-
sen maksamiseen

15) enintään 437 000 euroa Venäjän lähi-
alueiden työvoiman ammatillisesta kehittämi-
sestä aiheutuvien menojen maksamiseen työ- ja
elinkeinoministeriön tarkemmin päättämällä ta-
valla

16) ennen työllisyyslain (275/1987) voimaan-
tuloa muiden kuin yliopistoihin palkattujen ja
edelleen samassa työsuhteessa olevien va-
jaakuntoisten henkilöiden palkkaamisesta aiheu-
tuviin menoihin

17) ennen työllisyyslain (275/1987) voimaan-
tuloa yliopistoihin palkattujen ja edelleen sa-
massa työsuhteessa olevien vajaakuntoisten hen-
kilöiden palkkaamisesta aiheutuviin menoihin
enintään 2 500 euron suuruisen kuukausipalkan
mukaisesti.

Kainuun hallintokokeilualueella määrärahaa
saa käyttää vain kohdan 1 mukaisten ennen kou-
lutuksen alkua myönnettävien ylläpitokustan-
nusten korvausten maksamiseen sekä kohtien 2
ja 10—15 menoihin.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoi-
hin.

Siirtomenot budjetoidaan suoriteperusteisena
lukuun ottamatta Valtiokonttorin tapaturmava-
kuutusmaksuja, jotka budjetoidaan maksatus-
päätösperusteisena.

Valtuus
1) Vuonna 2011 saa julkisten työvoimapalve-

lujen ja niitä täydentävien palvelujen hankinnas-
ta aiheutua valtiolle Kainuun hallintokokeilun
piiriin kuuluvia työvoimapoliittisen aikuis-
koulutuksen hankintoja lukuun ottamatta meno-
ja vuoden 2011 jälkeen enintään 105 851 000
euroa.

2) Vuonna 2011 saa tehdä Venäjän lähialuei-
den työvoiman ammatillista kehittämistä koske-
via hankintasopimuksia siten, että niistä saa
aiheutua valtiolle menoja vuoden 2011 jälkeen
enintään 100 000 euroa.

64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investoin-
teihin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 17 700 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain

perusteella eräiden työllisyysmäärärahojen käy-
töstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun
mukaisiin investointiavustuksiin ja 2 luvun mu-
kaiseen työllisyystyöohjelmaan lukuun ottamat-
ta Kainuun hallintokokeilua 

2) investoinneiksi katsottavista valtion han-
kinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen lu-
kuun ottamatta Kainuun hallintokokeilua.

Momentilta saa maksaa myös sijoitusmenoja,
jotka budjetoidaan maksatuspäätösperusteisina.

Valtuus. Vuonna 2011 saa Kainuun hallinto-
kokeilualuetta lukuun ottamatta tehdä enintään
15 500 000 euron arvosta uusia sitoumuksia
työllisyysperusteisiin investointeihin. Vuoden
2010 valtuuden käyttämättä jäävästä osasta saa
tehdä sitoumuksia vuonna 2011.
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Valtuudesta varataan 5 000 000 euroa käytet-
täväksi valtioneuvoston nimeämillä äkillisen ra-
kennemuutoksen alueilla ja toimialoilla.

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenra-
hoitustoimintaan  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 500 000 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Suomen Vientiluotto Oy:lle viennin jäl-

leenrahoitustoimintaa varten myönnettyjen lai-
nojen maksamiseen 

2) Valtiokonttorille jälleenrahoitustoimin-
taan myönnetyistä lainoista aiheutuvien korko-
ja valuuttariskien suojaukseen tarvittavien toi-
menpiteiden aiheuttamien koron yhteydessä tai
muuten lainan saajalta perittyjen kustannusten
maksamiseen.

Valtuus. Mikäli vuoden 2010 käytössä ollut-
ta lainavaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyt-
tämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispää-
töksiä vielä vuonna 2011 niiden hankkeiden
osalta, jotka on saatettu vireille 30.6.2011 men-
nessä.

40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoi-
den sääntely ja työelämä

Valtuus
Luottolaitosten varoista myönnettävien eräis-

tä korkotukilainoista annetun lain (1015/1977)
4 §:n mukainen turvavarastointilainojen korko-
hyvityksen enimmäismäärä on 5 prosenttia. Uu-
sia turvavarastolainoja saa hyväksyä vuonna
2011 enintään 8 400 000 euroa.

Turvavarastolain (970/1982) 7 §:n mukaisia
varastoavustuksia saa myöntää vuonna 2011
enintään 34 000 euroa.

01. Kuluttajaviraston toimintamenot  (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
4 839 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden hin-
nan alentamiseen enintään 100 000 euroa.

02. Kilpailuviraston toimintamenot  (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
5 484 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huo-
mioon EU:n komissiolta saatavat matkakustan-
nusten korvaukset.

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintame-
not  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 394 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projek-
teihin 

2) InnoSuomi-toimintaan ja -palkintoihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoi-

tus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pää-
sääntöisesti maksuperusteella.

04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
2 103 000 euroa.

31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestä-
misestä  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 711 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain

(713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen
talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille

2) projektihenkilöstön palkkaukseen Kulutta-
javirastoon 

3) talous- ja velkaneuvojien koulutukseen ja
materiaalin tuottamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena ja kulutusmenojen
osalta suoriteperusteisena.

50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille  (kiinteä
määräraha)

Momentille myönnetään 823 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustuksena kulutta-

jajärjestöjen ja Työtehoseura ry:n kotitalous-
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osaston tukemiseen Kuluttajaviraston määritte-
lemistä toiminnoista aiheutuviin kuluihin.

51. Eräät merimiespalvelut  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 630 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) merimiespalvelulain (447/2007) nojalla

merimiesten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoi-
tettujen palvelujen valtion osuuden maksami-
seen

2) merimieslain (423/1978) ja merimiesten
vuosilomalain (433/1984) nojalla merimiesten
vuosiloma- ja vanhempainvapaamatkakustan-
nuksiin

3) merimieslain nojalla merimiesten työsuh-
teen alkamiseen ja päättymiseen liittyviin mat-
kakustannuksiin suoritettavan valtion osuuden
maksamiseen

4) merityöaikalain (296/1976) mukaisen mie-
histön vaihtokustannusten korvaamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoi-
hin.

Valtion osuus merimiespalvelutoimiston me-
noista sekä valtion osuus työnantajille eräisiin
merimiesten matkakustannuksiin budjetoidaan
maksatuspäätösperusteisesti.

95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 20 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) ryhmäkannelain (444/2007) mukaisesta

ryhmäkanteesta aiheutuneiden oikeudenkäynti-
kulujen maksamiseen 

2) kilpailunrajoituslaissa (480/1992) tarkoite-
tuissa oikeusprosesseissa Kilpailuviraston vas-
tapuolelle maksettavaksi määrättyjen oikeuden-
käyntikulujen maksamiseen.

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahas-
topolitiikka

43. Maakunnan kehittämisraha  (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentille myönnetään 32 156 000 euroa.

Määräraha on lain eräiden työ- ja elinkein-
oministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hank-
keiden rahoittamisesta (1652/2009) 2 §:n 4 koh-
dassa tarkoitettu maakunnan kehittämisraha.

Määrärahaa saa käyttää:
1) lain eräiden työ- ja elinkeinoministeriön

hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoitta-
misesta (1652/2009) 6 ja 7 §:n mukaiseen tukeen 

2) lain alueiden kehittämisestä (1651/2009)
24 §:n mukaisiin erityisohjelmiin 

3) maakunnan kehittämisrahasta rahoitetta-
vien ohjelmien ja hankkeiden toteuttamiseen tar-
vittavan enintään 22 henkilötyövuotta vastaa-
van henkilöstön palkkaamiseen

4) henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien ti-
la- ja muiden kustannusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan suoriteperusteisena
siltä osin kuin määrärahasta maksetaan kulutus-
menoja. Muilta osin määräraha budjetoidaan
maksatuspäätösperusteisena.

63. Kainuun kehittämisraha  (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään 56 188 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) Kainuun hallintokokeilusta annetun lain

(343/2003) 6 ja 10 §:n mukaisten menojen mak-
samiseen

2) aiempina vuosina momenteilta 34.06.51 ja
34.06.64 tehdyistä päätöksistä vuonna 2011
aiheutuvien menojen maksamiseen siltä osin
kuin ne ovat kohdistuneet Kainuun hallintoko-
keilualueelle

3) toimintamenojen maksamiseen. Momentil-
le budjetoidaan toimintamenojen vakiosisällön
mukaiset tulot sekä Liikenneviraston toimenpi-
teissä ulkopuolisten rahoittajien maksamat mak-
suosuudet

4) enintään 35 henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstön palkkaamiseen sekä henkilöstön
palkkaamisesta aiheutuvien tila- ja muiden kus-
tannusten maksamiseen 

5) enintään 5 137 000 euroa Paltamon työlli-
syyskokeilusta aiheutuvien menojen maksami-
seen.

Määräraha budjetoidaan suoriteperusteisena
siltä osin kuin määrärahasta maksetaan kulutus-



4026 N:o 1186

menoja. Muilta osin määräraha budjetoidaan
maksuperusteisena.

Valtuus. Vuonna 2011 saa tehdä päätöksiä si-
ten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuo-
sina 2012—2013 enintään 2 500 000 euroa.

Mikäli vuoden 2010 myöntämisvaltuutta on
jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2011.

64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitus-
osuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelma-
kaudella 2007—2013  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 526 889 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 alueelli-

nen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteut-
tavien Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoi-
tettavien toimenpideohjelmien hankkeiden EU-
ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen sekä
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (ta-
voite 3) ja Eurooppalaisen naapuruuden ja
kumppanuuden välineen rajayhteistyöosion
(ENPI CBC) valtion rahoitusosuuden maksami-
seen

2) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 Manner-
Suomen ESR-ohjelmaa toteuttavien hankkeiden
EU-rahoitusosuuden maksamiseen

3) edellä mainittujen ohjelmien toteutukseen
liittyvän teknisen avun sekä ohjelmien toteutta-
misen kannalta välttämättömien kulutusmeno-
jen maksamiseen

4) Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitta-
mien ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enin-
tään 114 henkilötyövuotta vastaavan henkilös-
tön palkkaamiseen

5) Euroopan sosiaalirahaston osarahoittami-
en ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enin-
tään 430 henkilötyövuotta vastaavan henkilös-
tön palkkaamiseen

6) EU:n ohjelmakauden 2000—2006 hankkei-
siin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoit-
teiden maksamiseen ja neuvoston asetuksen
1260/1999 39 artiklan (varainhoitoa koskevat
oikaisut) mukaisten Suomen velvoitteiden mak-
samiseen

7) Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäy-
tymisen torjunnan teemavuosi 2010 -toimenpi-
deohjelman EU-rahoitusosuuden maksamiseen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mu-
kaisesti kohdistuu momentin myöntämisvaltuu-
desta 22 631 000 euroa ja määrärahasta
22 358 000 euroa Kainuun maakuntaan.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Valtuus. Vuonna 2011 saa uusia myöntämis-

päätöksiä tehdä yhteensä 533 926 000 eurolla.
Mikäli vuoden 2010 myöntämisvaltuutta on jää-
nyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osas-
ta tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna 2011.

Takaisinperinnästä aiheutuvat erät merkitään
momentille 12.39.10.

60. Energiapolitiikka

01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
2 009 000 euroa.

20. Energiansäästön ja uusiutuvan energian
käytön edistäminen sekä energiatiedotus  (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään 3 900 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) energiansäästöön, energian tehokkaaseen

käyttöön sekä uusiutuvan energian käyttöön ja
tuotantoon liittyvään informaatiotoimintaan ja
selvityksiin

2) uuden säästöteknologian markkinoiden
edistämiseen

3) energiasäästöä ja uusiutuvaa energiaa kos-
kevien direktiivien toimeenpanoon

4) kansallisen ilmasto- ja energiastrategian
toteuttamiseen liittyvään tiedottamiseen

5) muuhun energia-alan tiedottamiseen ja tie-
tohuollon järjestämiseen

6) kansainväliseen yhteistyöhön 
7) EU:n hyväksymien muiden kuin rakennera-

hastoista rahoitettavien hankkeiden osarahoituk-
seen.
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28. Materiaalitehokkuuden ja ympäristömerkin-
tätoiminnan edistäminen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) materiaalitehokkuutta edistävään selvitys-,

kokeilu- ja informaatiotoimintaan
2) pohjoismaisen ympäristömerkintäjärjestel-

män kansallisen tason tehtävien hoitamiseen
3) EU:n rahoittamien hankkeiden osarahoi-

tukseen. 

40. Energiatuki  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 63 800 000 euroa.
Valtuus. Vuonna 2011 saa sitoumuksia tehdä

enintään 149 500 000 euron arvosta. Mikäli vuo-
den 2010 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttä-
mättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä
myöntämispäätöksiä vuonna 2011.

Määrärahaa saa käyttää:
1) energiatalouden kehittämiseen ilmasto- ja

ympäristömyönteisemmäksi tukemalla uusiu-
tuvan energian tuotantoa tai käyttöä taikka ener-
gian tuotannon tai käytön tehostamista edistäviä
investointeja ja selvityksiä

2) uuden teknologian käyttöönottoon liitty-
vien investointien ja selvityshankkeiden tukemi-
seen

3) liikenteen biopolttoaineiden tuotantoon ja
käyttöön liittyvän teknologian pilotointi- ja de-
monstraatiohankkeisiin

4) energiahuollon varmuuden ja monipuoli-
suuden edistämiseen tukemalla kotimaisten
energialähteiden tuotantoon ja käyttöön liittyviä
investointeja ja selvityksiä

5) energiansäästöä, energian tuotannon tai
käytön ympäristöhaittoja vähentävien ja ener-
giahuollon varmuutta ja monipuolisuutta muu-
toin edistävien selvitysten tukemiseen

6) selvityksiin, jotka liittyvät liikenteen bio-
polttoaineiden ympäristö- ja kansantaloudelli-
siin vaikutuksiin, sekä osallistumiseen euroop-
palaiseen yhteistyöhön kestävän kehityksen kri-
teeristön aikaansaamiseksi ja liikenteen uusien
polttoaineiden standardisointiin.

Etusija annetaan uuden teknologian demon-
strointia ja kaupallistamista edistäville hankkeil-

le. Energiatukea voidaan myöntää yrityksille,
kunnille ja muille yhteisöille. Tukea ei myönne-
tä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille, val-
tionosuutta saaville perustamishankkeille eikä
maatiloille tai niiden yhteyteen toteutettaville
hankkeille. Tukea ei myönnetä myöskään Suo-
messa toteutettaviin ilmastonmuutosta koske-
van puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan (SopS
12—13/2005) 6 artiklassa tarkoitettuihin hank-
keisiin (yhteistoteutushankkeet). Jos investointi-
hanke kuuluu päästökauppalain (683/2004) so-
veltamisalan piiriin, hanketta voidaan tukea vain
rajoitetusti.

Tuen enimmäismäärää harkittaessa ei oteta
huomioon kunnan tai muun yhteisön rakentamis-
sa ja omistamissa energiahankkeissa kyseisten
tahojen oman rahoituksen osuutta, jos se ei sisäl-
lä sellaista taloudellista etuutta, joka olisi katsot-
tava EY:n lainsäädännössä tarkoitetuksi valtion-
tueksi. Sama koskee kunnan tai muun yhteisön
omistamien kiinteistöjen katselmustoiminnan
tukemista. Rahoituksella, jonka ei katsota ole-
van valtiontukea tai muuta julkista tukea, tarkoi-
tetaan esimerkiksi markkinaehdoin myönnettä-
vää rahoitusta tai muuta omarahoitusta. Energia-
tuella tuetuissa hankkeissa tuensaajan omarahoi-
tusosuuden tulee olla vähintään 25 % kokonais-
rahoituksesta.

Avustukset myönnetään valtioneuvoston ase-
tuksella tarkemmin säädettävin perustein. Työ-
ja elinkeinoministeriö voi antaa erikseen päätök-
sen muiden kuin valtioneuvoston asetuksessa
mainittujen hankkeiden tai ohjelmien tukemises-
ta ja myönnettävän tuen enimmäismäärästä saa-
tuaan valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan
lausunnon asiasta. Määrärahaa saa käyttää lisäk-
si energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista
annetun valtioneuvoston päätösten (625/2002)
nojalla aiemmin myönnettyjen tukien maksami-
seen. Liikenteen uusiutuvan energian hyödyntä-
miseen liittyvät selvitykset ovat kulutusmenoja,
joihin ei sovelleta avustuksia koskevia ehtoja.
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskes-
kus Tekesin myöntämissä biopolttoaineiden tuo-
tannon pilot-laitosten avustuksissa ja selvityk-
sissä noudatetaan Tekesin rahoitusehtoja.
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Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena ja kulutusmenojen
osalta suoriteperusteisena.

42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 100 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksami-

seen Utsjoen Sähköosuuskunnan ja Inergia Oy:n
sähköverkkoliiketoimintojen yhdistämisen joh-
dosta perustettavalle yhtiölle Utsjoen alueella
tehtävistä sähköverkon korvausinvestoinneista
aiheutuviin menoihin.

43. Kioton mekanismit  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 11 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) päästöyksiköiden hankkimiseen Kioton

pöytäkirjan joustomekanismien avulla enintään
10 miljoonaa tonnia sopimuskaudelle 2008—
2012 ja sen jälkeiselle kaudelle 2013—2020

2) joustomekanismien hallinnoinnin kustan-
nuksiin

3) päästöyksiköiden hankinnan edellytysten
tukemiseen 

4) valuuttakurssimuutoksista aiheutuviin me-
noihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta
maksatuspäätösperusteisena ja kulutusmenojen
osalta suoriteperusteisena.

Valtuus. Vuonna 2011 saa tehdä sitoumuksia
enintään 500 000 euron arvosta. 

Mikäli vuoden 2010 myöntämisvaltuutta on
jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2011.

44. Uusiutuvan energian tuotantotuki  (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 55 350 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää uusiutuvilla energia-

lähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetus-
sa laissa säädetyn

1) tuulivoimalla ja biokaasulla tuotetun säh-
kön tuotantotuen maksamiseen

2) metsähakkeella tuotetun sähkön tuotanto-
tukeen

3) puupolttoaineesta yhdistetyssä sähkön ja
lämmön tuotantolaitoksessa tuotetun sähkön
tuotantotukeen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätös-
perusteisena.

50. Energiataloudelliset avustukset yhdistyksil-
le  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 50 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksami-

seen yhdistyksille energiapolitiikan tavoitteita
tukevaan toimintaan. Tällä tarkoitetaan sellaista
toimintaa, jolla edistetään energian säästöä ja
uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä
sekä turpeen tuotantoa. Avustus on tarkoitettu
ensisijaisesti pienet taloudelliset resurssit omaa-
ville yhdistyksille. Avustusta voidaan myöntää
yleisavustuksena yhdistyksien sääntömääräisen
toiminnan tukemiseen.

Avustukset myönnetään valtioneuvoston ase-
tuksella tarkemmin säädettävin perustein.
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Pääluokka 33

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d §:n
mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastoon kuulu-
vien etuuksien tilapäiseen suorittamiseen saa
käyttää muun saman rahaston etuuden maksami-
seen varattua määrärahaa seuraavilta momen-
teilta: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 33.20.51,
52, 56 sekä 33.40.57.

01. Hallinto

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintame-
not  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
39 261 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan jär-

jestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeus-

olojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laittei-
den ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien
menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksy-
mien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoit-
tamiseen

4) terveyden edistämisen politiikkaohjelman
palkkaus-, matka-, kokous-, koulutus- ja tiedo-
tus- sekä muihin vastaaviin toimintamenoihin

5) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liitty-
viin kustannuksiin

6) yleissitovien työehtosopimusten kääntämi-
seen ruotsiksi.

Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000
euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työ-
terveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien
hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien meno-
jen maksamiseen.

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakun-
nan toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 143 000 euroa.

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan
toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 475 000 euroa.

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
691 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-

opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä mui-
den toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja
nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen
kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen mak-
samiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen
maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjaukses-
ta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheu-
tuviin kustannuksiin.

05. Valtion koulukotien sekä vankilan perhe-
osaston toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
551 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) koulukotien sekä vankilan perheosaston si-

sällölliseen kehittämiseen ja toiminnan tukemi-
seen 

2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysyn-
nän sekä vankilan perheosaston paikkakysyn-
nän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen 

3) alueelliseen lastensuojelutyöhön
4) kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön
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5) perhekotitoiminnasta aiheutuvien palkkioi-
den ja muiden menojen maksamiseen

6) koulukotien yleishallinnosta ja ohjaukses-
ta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheu-
tuvien kustannusten maksamiseen

7) koulukotien maatila- ja metsätaloudesta
aiheutuvien menojen maksamiseen

8) koulukodissa osana erikoistumisopinto-
jaan työskentelevän, lasten- tai nuorisopsykiat-
riaan erikoistuvan lääkärin palkkaukseen.

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset
sähköiset asiakastietojärjestelmät  (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään 16 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) KanTa-hankkeen strategiseen suunnitte-

luun ja operatiiviseen suunnitteluun ja ohjauk-
seen (STM, THL)

2) KanTa-hankkeeseen liittyvien kansallisten
määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL,
Kela)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelai-
tokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastie-
tojen sähköisestä käsittelystä annetun lain
(159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä an-
netun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-rekiste-
rin (kansallinen potilastietojen sähköinen hake-
misto- ja arkistointipalvelu, sähköinen lää-
kemääräys ja reseptiarkisto sekä kansalaisen
omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen kat-
selupalvelu) rakentamiseen (Kela)

4) sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojär-
jestelmän (TikeSos-hanke) rakentamisen koko-
naisuuden määrittelyyn ja toimeenpanoon

5) valtionavustusten myöntäminen sosiaali- ja
terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestel-
mäinfrastruktuurin tehostamiseen (STM ja THL)

6) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyt-
töönoton ja levittämisen koordinointiin (Kun-
To).

29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonalan arvonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 500 000 euroa.

66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuu-
det  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 210 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten jär-

jestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksu-
osuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheu-
tuvien menojen maksamiseen.

02. Valvonta

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot  (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
13 850 000 euroa.

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
viraston toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
14 718 000 euroa.

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
4 056 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-

kuksen hyväksymien, keskuksen ulkopuolella
toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittä-
mishankkeiden rahoittamiseen

2) keskuksen alueellistamisen aiheuttamien
lisämenojen maksamiseen.

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvit-
tämisen menot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 9 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain

(459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteel-
lisen kuolemansyyn selvittämisen menojen mak-
samiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suori-
tettavista korvauksista annetun asetuksen
(862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvaus-
ten maksamiseen.
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03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta

04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimin-
tamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
66 809 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ulko-

puolella toimeksiannosta tai yhteishankkeena
toteutettavasta tutkimus- ja kehittämistoimin-
nasta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Alkoholitutkimussäätiölle suoritettavan
valtionavustuksen maksamiseen

4) Alkoholitutkimussäätiön toiminnasta Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien
menojen maksamiseen

5) täydennyskoulutuksen avustuksen ja ulko-
mailla toteutettavien projektien menojen maksa-
miseen

6) koulutusneuvolatoiminnasta kunnille mak-
settavien korvausten sekä äitiysavustuksen
opaskirjojen toimittamisesta Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitokselle aiheutuvien menojen
maksamiseen

7) TerveSos-palkinnon maksamiseen
8) EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden ra-

hoitukseen
9) nettobudjetoidun yhteisrahoitteisen toi-

minnan tuloihin välittömästi liittyvien apuraho-
jen maksamiseen

10) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen itse
toteuttamiin terveyden edistämisen hankkeisiin

11) strategisten huippuosaamisen keskitty-
mien (SHOK) osakkeisiin.

50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 37 628 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoi-

tuksesta annetun lain (159/1978) 3 §:n nojalla
Työterveyslaitoksen toiminnasta aiheutuviin
menoihin suoritettavan valtionavun maksami-
seen

2) EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden ra-
hoittamiseen.

63. Eräät erityishankkeet  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 7 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjes-

telmän kehittämiseen tietoteknologian avulla ja
tietoteknologian hyödyntämisen edellyttämän
infrastruktuurin rakentamiseen

2) hankkeen läpiviemisen edellyttämään kou-
lutus- ja kehittämistoimintaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön erikseen määräämin perustein

3) valtionavustusten ja rahoitusavustusten
maksamiseen

4) terveydenhuollon kansallisen sähköisen ar-
kiston tietojärjestelmäarkkitehtuurin määritte-
lyyn ja perustamiseen liittyviin menoihin ja säh-
köisen arkistopalvelun valtakunnallisen toimi-
jan toiminnasta aiheutuviin menoihin

5) sosiaali- ja terveysministeriön strategista ja
toiminnallista suunnittelua ja päätöksentekoa
tukevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden ra-
hoittamiseen

6) ministeriön toimialaan liittyvien ohjelmi-
en ja kokeilujen toimeenpanosta aiheutuvien toi-
mintamenojen ja rahoitusavustusten maksami-
seen

7) EU:n hyväksymien puite- ja aihealueittais-
ten ohjelmien mukaisten hankkeiden rahoittami-
seen

8) hankkeen tarkastuksesta ja valvonnasta
aiheutuviin menoihin.

Määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henki-
lötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palk-
kaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen
maksamiseen.

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja 
eräät palvelut

28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaa-
liturvan yleisrahaston toimintakulut  (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 140 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Kansaneläkelaitok-

sesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukais-
ten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien
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etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitok-
selle aiheutuviin toimintakuluihin.

50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen
lapseksiottamiseen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 11 700 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten

äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauk-
siin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen
maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä lapsek-
siottamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

51. Lapsilisät  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 427 600 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää lapsilisälain

(796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen.

52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet  (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tues-

ta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten
korvausten maksamiseen

2) EU:n kemikaaliviraston henkilöstön lasten
päivähoidon järjestämiseen Suomessa samoin
edellytyksin kuin henkilöiden omissa kotikun-
nissa.

53. Sotilasavustus  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 21 800 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain

(781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksa-
miseen.

54. Asumistuki  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 608 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää asumistukilain

(408/1975) mukaisten asumistukien maksami-
seen.

55. Elatustuki  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 169 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää elatustukilain
(580/2008) mukaisten elatustukien maksami-
seen.

60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut  (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 17 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöi-

den tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010)
mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

20. Työttömyysturva

31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työ-
toiminnan järjestämisestä  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 726 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kuntouttavasta työtoi-

minnasta annetun lain (189/2001) mukaisen val-
tion korvauksen maksamiseen kunnille kuntout-
tavan työtoiminnan järjestämisestä.

Määräraha budjetoidaan suoriteperusteisena.

50. Valtionosuus ansiopäivärahasta  (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 768 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) työttömyysturvalain (1290/2002) mukai-

sen ansiopäivärahan rahoittamiseen siten kuin
työttömyysetuuksien rahoittamisesta annetussa
laissa (555/1998) ja työttömyyskassalaissa
(603/1984) on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoimapalvelusta annetussa
laissa (1295/2002) tarkoitettujen lakisääteisten
ylläpitokorvausten rahoittamiseen työttömyys-
turvalain mukaisesti

3) työttömyyskassojen hallintokuluosuuden
maksamiseen työttömyyskassalain (603/1984)
mukaisesti.

51. Valtionosuus peruspäivärahasta  (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 154 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain

(1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, siihen
liittyvän lapsikorotuksen ja työllistymistä edis-
tävien palvelujen ajalta maksettavien korotus-
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osien ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain (1295/2002) mukaisten lakisääteisten yllä-
pitokorvausten rahoittamiseen siten kuin työttö-
myysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta.

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta  (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
911 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
1) työttömyysturvalain (1290/2002) sekä

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapai-
kanhakijoiden vastaanotosta annetun lain
(493/1999) perusteella maksettavan työmarkki-
natuen, siihen liittyvän lapsikorotuksen, työl-
listymistä edistävien palvelujen ajalta maksetta-
vien korotusosien ja ylläpitokorvausten maksa-
miseen siten kuin työttömyysturvalaissa on sää-
detty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) mukaisten lakisääteisten ylläpito-
korvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain
mukaisesti

3) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) perusteella työnantajalle maksetta-
van palkkatuen perustukiosuuden maksamiseen
niiden työmarkkinatukeen oikeutettujen osalta,
jotka ovat vaikeasti työllistyviä tai jotka ovat
työttömyyden perusteella saaneet työmarkkina-
tukea vähintään 130 päivältä ja täyttävät lain 7
luvun 12 a §:n edellytykset, tai jotka ovat alle
25-vuotiaita ja saaneet työmarkkinatukea työttö-
myyden perusteella yhdenjaksoisesti vähintään
65 päivältä

4) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
perusteella työmarkkinatukeen oikeutetulle
myönnetyn starttirahan perustukea vastaavan
osuuden maksamiseen.

Palkkatuen ja starttirahan perustuki budjetoi-
daan suoriteperusteisina.

55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta  (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 24 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää aikuiskoulutustuesta

annetun lain (1276/2000) mukaisen valtionosuu-
den maksamiseen.

56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 39 900 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää vuorotteluvapaalain

(1305/2002) mukaisen vuorottelukorvauksen
valtion osuuden maksamiseen siten, kuin
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa
laissa (555/1998) ja työttömyysturvalaissa
(1290/2002) säädetään valtionosuudesta.

30. Sairausvakuutus

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtu-
vista menoista  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 252 780 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kan-

saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kun-
toutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005)
mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräi-
den kustannusten korvaamisesta valtion varois-
ta annetun lain (859/1984) mukaisen valtion
osuuden maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläke-
laitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkin-
nanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen
enintään 86 700 000 euroa ja saman lain mukai-
sen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämis-
hankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä
kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairaus-
vakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämis-
hankkeisiin enintään 13 000 000 euroa.

Määrärahan mitoitus perustuu harkinnanva-
raisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuk-
sen osalta suoriteperusteeseen.

40. Eläkkeet

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menois-
ta  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 50 900 000 euroa.
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Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain
(1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden
maksamiseen.

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelais-
ta johtuvista menoista  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 530 150 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006)

135 §:n, 135 a §:n mukaisen valtion osuuden
maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain
(1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden
maksamiseen.

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvis-
ta menoista  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 121 900 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain

(1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden
maksamiseen.

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun
ajalta kertyvästä eläkkeestä  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 910 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suori-

tettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmi-
vuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta anne-
tun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion kor-
vaukseen.

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapatur-
mavakuutuksen kustannuksista (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 15 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää: 
1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain

(1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion
osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuu-
ajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun
lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuu-
den maksamiseen.

57. Maahanmuuttajan erityistuki  (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään 4 343 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maahanmuuttajan eri-

tyistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisen
tuen maksamiseen.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista
menoista  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 536 450 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n

mukaisen valtion osuuden maksamiseen
2) vammaisetuuksista annetun lain

(570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksa-
miseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain
(571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksa-
miseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain
(1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden
maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henki-
löiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mu-
kaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksa-
tuksen oikaisuun.

50. Veteraanien tukeminen

30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huol-
toon  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 750 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää sotasiirtolaisten

yhteiskunnallisesta huollosta annetun lain
(423/1940) 6 §:n nojalla kunnille suoritettavan
valtion korvauksen maksamiseen.

50. Rintamalisät  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 49 800 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukai-

sen rintamalisän maksamiseen
2) ulkomaille maksettavasta rintamalisästä

annetun lain (988/1988) mukaisen rintamalisän
maksamiseen.
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51. Sotilasvammakorvaukset  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 190 553 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) sotilasvammalain (404/1948) ja muiden

siihen liittyvien lakien nojalla suoritettavien
korvausten maksamiseen

2) sotainvalidien laitoshoitoon sekä sotainva-
lidien kuntoutus- ja hoitolaitosten käyttökustan-
nuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksa-
miseen

3) kuntoutushoitokustannusten ja sairaanhoi-
tokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten
käyttökustannuksiin  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 65 207 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momen-

tin ja sotilasvammalain (404/1948) 6 d §:n
nojalla sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitos-
ten käyttökustannuksiin suoritettavan valtion
korvauksen maksamiseen

2) neuvontapalvelutoimintaan suoritettavan
valtion korvauksen maksamiseen

3) 25 prosentin sotainvalideille muissa yksi-
tyisissä hoitolaitoksissa järjestetystä laitoshoi-
dosta suoritettavan valtion korvauksen maksa-
miseen

4) sairas- ja veljeskotien tulevaisuuteen va-
rautumisen tukemiseen liittyvien hankkeiden
loppuun saattamiseen yhteistyössä Valtiokontto-
rin ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa laa-
ditun vision mukaisesti.

53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kun-
toutustoimintaan  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
1) sotainvalidien puolisoiden ja vaikeavam-

maista sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä so-
taleskien kuntoutustoimintamenojen maksami-
seen valtioneuvoston vahvistamien perusteiden
mukaan

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asian-
tuntijapalkkioiden maksamiseen.

54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille va-
paaehtoisille rintamasotilaille  (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään 94 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtioneuvoston vahvistamien perusteiden

mukaan rintama-avustuksen maksamiseen eräil-
le vaikeissa olosuhteissa Virossa ja muualla en-
tisen Neuvostoliiton alueella eläville, Suomen
puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 sotiin
osallistuneille ulkomaalaisille vapaaehtoisille
rintamasotilaille

2) rintama-avustuksen myöntämiseen myös
Suomessa pysyvästi asuville vapaaehtoisille rin-
tamasotilaille.

55. Eräät kuntoutustoiminnan menot  (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n

2 momentin ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä
tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun
lain (1039/1997) nojalla kuntoutuksesta aiheutu-
vien menojen maksamiseen

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asian-
tuntijapalkkioiden maksamiseen.

56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan
menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 30 588 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n

2 momentin ja rintamaveteraanien kuntoutuk-
sesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintama-
veteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien meno-
jen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja
matkakulumenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntija-
palkkioiden maksamiseen

4) kuntoutettavien kotiin vietävien palvelu-
jen maksamiseen.

57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutus-
toimintaan  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 008 000 euroa.
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Määrärahaa saa käyttää:
1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta anne-

tun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien
kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksami-
seen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja
kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntija-
palkkioiden maksamiseen.

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveyden-
huolto

30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakun-
nallisen valmiuden kustannuksiin  (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään 200 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön nimeämän ja valtuuttaman valtakun-
nallisen toimijan valtakunnallisen valmiuden yl-
läpitämisestä aiheutuvien kustannusten korvaa-
miseen.

31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja tervey-
denhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin me-
noihin  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 22 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon laki-

en sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitte-
lusta ja valtionosuudesta annetun lain
(733/1992) ja sen nojalla annettujen asetusten
mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon perusta-
mis- ja kehittämishankkeisiin suoritettavan val-
tionavustuksen maksamiseen

2) pitkäaikaisasunnottomien tukipalvelujen
järjestämiseen

3) kehittämishankkeiden valvontaan ja tar-
kastukseen.

32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille
erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoi-
mintaan  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 40 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää erikoissairaanhoito-
lain (1062/1989) 47 ja 47 b §:n mukaisen tutki-
mustoiminnan valtion korvauksen maksamiseen.

33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille
lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheu-
tuviin kustannuksiin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 109 170 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47—

47 b §:n mukaisen valtion korvauksen maksami-
seen lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen

2) enintään 210 000 euron lisäkorvauksen
maksamiseen Varsinais-Suomen ja enintään
100 000 euron lisäkorvauksen maksamiseen
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille hammaslää-
kärin peruskoulutuksesta aiheutuviin menoihin.

34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimin-
tayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista
sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 9 570 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) mielenterveyslain (1116/1990) 32 §:n mu-

kaisten valtion korvausten maksamiseen
2) mielenterveyslain 22 t §:n mukaisten hoi-

toseuraamukseen tuomittujen henkilöiden tah-
dosta riippumattoman hoidon edellytysten sel-
vittämisen kustannusten korvaamiseen

3) lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvit-
tämisen järjestämisestä annetun lain
(1009/2008) mukaisten valtion korvausten mak-
samiseen

4) kohdissa 1—3 tarkoitettuihin korvauksiin
sisältyvien kulutusmenojen maksamiseen

5) Suomen ja Ruotsin välillä solmitun sopi-
muksen mukaisista potilassiirroista kunnille ja
kuntayhtymille sekä Ruotsin valtiolle aiheu-
tuviin kustannuksiin suoritettavan valtion kor-
vauksen maksamiseen

6) pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen
mukaisten potilassiirtojen tukemiseen kerta-
luonteisena 25 000 euroa siirrettyä potilasta
kohden maksettavana korvauksena kunnille ja
kuntayhtymille.
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35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen
kustannuksiin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 342 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta an-

netun lain (1412/1997) mukaisen valtionosuu-
den maksamiseen perustoimeentulotuen kustan-
nuksiin.

36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen turvaamiseksi  (kiinteä määrä-
raha)

Momentille myönnetään 600 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen

maksamiseksi saamelaiskäräjien kautta saame-
laiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tar-
koitetuille saamelaisten kotiseutualueen kunnil-
le saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
turvaamiseksi.

40. Valtion rahoitus lääkärihelikopteritoimin-
nan menoihin  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 800 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää lääkärihelikopteritoi-

minnan hallinnointiyksikön HEMS Hallinnointi
Oy:n hallinnointi- ja lentotoiminnan menojen
maksamiseen.

63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskus-
ten toimintaan  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sosiaalialan osaamis-

keskustoiminnasta annetun lain (1230/2001)
mukaisen valtionavustuksen maksamiseen so-
siaalialan osaamiskeskuksille.

64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun jär-
jestämisen kustannuksiin  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää rikosasioiden ja eräi-

den riita-asioiden sovittelusta annetun lain
(1015/2005) mukaisen valtion korvauksen mak-
samiseen sovittelun järjestämisestä aiheutuvien
kustannusten korvaamiseksi. 

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toi-
mintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
25 648 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää myös ulkomailla ole-
vien suomalaisten alusten tarkastustoiminnan ja
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuoje-
luyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja
20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien
menojen maksamiseen. 

20. Rokotteiden hankinta  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 25 390 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tartuntatautilain (583/1986) 25 §:n perus-

teella maksutta toimitettavien rokotustilaisuuk-
sissa tarvittavien rokotteiden hankkimisesta ja
edelleen toimittamisesta ja käytön ohjeistami-
sesta molemmilla kotimaisilla kielillä, velvoite-
varastoinnista, rokotejakelujärjestelmästä sekä
muiden yleisen rokotusohjelman toteuttamises-
ta aiheutuvien menojen ja korvausten maksami-
seen

2) Suomen lääkevahinkokorvausosuuskun-
nan jäsenmaksuun ja rokotteiden hankinnan kil-
pailuttamisesta aiheutuvien menojen maksami-
seen

3) rokotteiden hankkimisesta ja edelleen toi-
mittamisesta välitystoimintaan aiheutuvien me-
nojen maksamiseen.

21. Terveysvalvonta  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää terveydensuojelulain

(763/1994), geenitekniikkalain (377/1995), ke-
mikaalilain (744/1989) ja säteilylain (592/1991)
edellyttämästä terveysvalvonnasta, terveysval-
vontatutkimuksesta ja henkilöstön jatko- ja täy-
dennyskoulutuksesta aiheutuvien menojen mak-
samiseen. Määrärahaa saa käyttää enintään yhtä
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän
palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden me-
nojen maksamiseen.
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22. Tartuntatautien valvonta  (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään 1 360 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tartuntatautilain (583/1986) edellyttämän

ehkäisyn ja valistustoiminnan, yllättävien epide-
mioiden selvittämisen ja seurannan sekä näiden
edellyttämän kansainvälisen yhteistyön aiheut-
tamien menojen maksamiseen

2) edellä mainittuihin tarkoituksiin myönnet-
tävien harkinnanvaraisten valtionavustusten
maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään yhtä
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän
palkkaamiseen ja sosiaali- ja terveysministeriöl-
le aiheutuvien muiden toimintamenojen maksa-
miseen.

50. Terveyden edistäminen  (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään 5 200 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää terveyden edistämi-

sen määrärahasta annetun lain (333/2009) 1 §:n
mukaisten menojen maksamiseen.

Määrärahasta voidaan myöntää valtionavus-
tuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille
toimijoille. Määrärahasta voidaan myös tehdä
sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa
terveyden edistämisen hankkeista. Määrärahaa
saa käyttää myös määrärahan hallinnointiin liit-
tyvien menojen maksamiseen.

51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikois-
lääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 900 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Työterveyslaitoksen

toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain
(159/1978) 3 a §:n mukaiseen työterveyshuol-
lon erikoislääkärin koulutuksesta aiheutuvien
kustannusten korvaamiseen.

52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan
(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntä-

miseen UKK-instituutin toimintaan.

80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lo-
mitustoiminta

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomitus-
palvelujen kustannuksiin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 199 700 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maatalousyrittäjien

lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tarkoi-
tettuihin lomituspalvelujen käyttökustannuksiin
lain 37 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion
korvauksen maksamiseen. Määrärahasta saa
käyttää enintään 182 000 euroa maatalouslomit-
tajien oppisopimuskoulutuksesta paikallisyksi-
köille aiheutuneiden nettokustannusten korvaa-
miseen.

41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspal-
velujen kustannuksiin  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 600 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää turkistuottajien lomi-

tuspalvelulain (1264/2009) 25 §:n mukaiseen
turkistuottajien lomituspalvelujen käyttökustan-
nuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksa-
miseen lomituksen paikallisyksiköille.

42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapuko-
keilun kustannuksiin  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää poronhoitajien si-

jaisapukokeilusta annetun lain (1265/2009)
12 §:n mukaisiin käyttökustannuksiin suoritetta-
van valtion korvauksen maksamiseen kokeilun
järjestämisestä huolehtivalle lomituksen paikal-
lisyksikölle.

50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja tur-
kistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoi-
hin  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 16 140 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maatalousyrittäjien

lomituspalvelulain 31 ja 32 §:n nojalla Maa-
talousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille lomi-
tuspalvelujen hallinnon järjestämisestä aiheu-
tuviin kustannuksiin suoritettavan valtion kor-
vauksen maksamiseen. Määrärahasta saa käyt-
tää enintään 94 000 euroa lain 12 §:n 3 momen-
tin mukaisen harkinnanvaraisen lisäkorvauksen
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maksamiseen paikallisyksiköille. Lisäksi määrä-
rahaa saa käyttää turkistuottajien lomituspalve-
luista annetun lain 24 §:n ja poronhoitajien si-
jaisapukokeilusta annetun lain 13 §:n nojalla
palvelujen hallinnoinnista aiheutuviin kustan-
nuksiin. 

90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden
ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen  (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 275 005 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää arpajaislain

(1047/2001) 17 §:n 2 momentissa ja 22 §:n 1 ja 3
momentissa mainittuihin tarkoituksiin.
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Pääluokka 35

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot

01. Ympäristöministeriön toimintamenot  (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
35 451 000  euroa.

Ympäristöministeriön toiminnan kehittämi-
seen liittyen muutetaan yhden erittelyvirkana
perustetun ylijohtajan nimike 1.1.2011 alkaen. 

Määrärahaa saa käyttää myös korvauksiin,
joita suoritetaan seuraavista markkinavalvonta-
tehtävistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle:

1) sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä paris-
toissa ja akuissa käytettävien vaarallisten ainei-
den käytön rajoittaminen 

2) otsonikerrosta heikentäviä aineita sekä
fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevien Euroo-
pan yhteisöjen asetusten edellyttämästä laittei-
den huoltajien pätevyyden toteaminen

3) CE-merkityt rakennustuotteet 
4) rakennustuotteiden ekologinen suunnittelu

ja energiamerkintä.
Lisäksi määrärahaa saa käyttää korvauksiin

Euroopan unionin ympäristömerkin myöntämis-
järjestelmän mukaisten tehtävien hoitamisesta
vastaavalle organisaatiolle.

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
30 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) öljyntorjuntakeskuksen toiminnasta aiheu-

tuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hank-

keiden omarahoitusosuutta koskevien menojen
maksamiseen.

21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuotta-
vuusmääräraha  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 716 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuotta-

vuutta edistävien investointien, tutkimusten, sel-
vitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen
hankintaan samoin kuin tuottavuushankkeiden
muuhun valmisteluun ja toimeenpanoon.

29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvon-
lisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoi-
toon  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 050 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) avustuksiin valtakunnallisille luonnonsuo-

jelu- ja ympäristöjärjestöille 
2) valistus- ja neuvontatoiminnan tukemiseen

valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjes-
töille 

3) saariston kehityksen edistämisestä annetun
lain (494/1981) 12 §:n mukaisiin avustuksiin
saariston ympäristönhoitoa edistäviin hankkei-
siin 

4) saaristoalueiden ja tunturialueiden jäte-
huoltoa edistävän toiminnan tukemiseen

5) kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön
vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja
-valistusta edistävien valtakunnallisesti merkit-
tävien projektiluonteisten hankkeiden tukemi-
seen sekä kunnille ja kuntien virkistysalueiden
hankintaa varten perustamille yhteisöille seudul-
lisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkis-
tysaluehankintojen tukemiseen.
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10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

20. Ympäristövahinkojen torjunta  (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) öljy- ja muiden ympäristövahinkojen tor-

junnan järjestämisestä, alusten torjuntavalmiu-
den ylläpidosta, torjuntakaluston hankinnoista ja
torjuntatoimenpiteistä sekä ympäristövahingon
torjuntaan välittömästi liittyvistä tutkimuksista
aiheutuviin menoihin

2) ympäristövahinkojen torjunnan kansainvä-
lisestä yhteistyöstä ja koulutus- ja kehittämistoi-
minnasta sekä oikeudenkäynneistä aiheutuviin
menoihin, öljyntorjuntavarastojen vuokriin ja si-
vutoimisten varastonhoitajien ja torjuntatöihin
osallistuvien palkkioihin 

3) menoihin, jotka aiheutuvat toimivaltaiselle
viranomaiselle siitä, että laittomasti tehtyjä kan-
sainvälisiä jätesiirtoja joudutaan palauttamaan,
eikä kaikkia kustannuksia aina saada heti peri-
tyksi aiheuttajalta.

Torjuntakaluston hankintamenot budjetoi-
daan sitoumusperusteisina.

21. Eräät luonnonsuojelun menot  (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään 2 940 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) yksityisten luonnonsuojelualueiden ja mui-

den luonnon monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaiden alueiden sekä maisema-alueiden inven-
tointiin, merkintään ja hoitoon

2) Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden
toimintaohjelmaan 2008—2016 sisältyviin toi-
menpiteisiin, jotka koskevat erityisesti inven-
tointeja, yhteistyötä ja seurantaa

3) uhanalaisten eliölajien suojeluun ja hoi-
toon sekä rauhoitettujen lajien aiheuttamien va-
hinkojen ehkäisemiseen

4) vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläin-
ten sekä EU:n CITES-asetuksen edellyttämän
eläinten hoidon järjestämiseen

5) luonnonsuojelusuunnitteluun ja maa-aines-
lain soveltamiseen liittyvään suunnitteluun

6) vanhojen maa-ainesten ottoalueiden kun-
nostamiseen

7) enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikai-
siin, edellä olevien perustelujen mukaisiin tehtä-
viin.

23. Itämerensuojelu  (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Saaristomeren ja Selkämeren valuma-

alueiden maatalouden vesiensuojelua tehosta-
van hankkeen menoihin

2) vedenalaisen meriluonnon monimuotoi-
suuden inventointeihin ensisijaisesti suurten
käyttöpaineiden alla olevilla merialueilla

3) metsätalouden ja turvetuotannon ravinne-
ja kiintoainekuormituksen vähentämistoimien
selvittämiseen ja pilottihankkeeseen.

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 25 867 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön

ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen jul-
kisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kan-
sallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden
sekä erämaa-alueiden hoidon ja opastustoimin-
nan menoihin

2) luonnonsuojelualueilla niiden suojelutar-
koitusta palvelevaan rakentamiseen sekä ole-
massa olevien rakennusten, rakennelmien, tei-
den ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-,
kunnossapito- ja purkumenoihin samoin kuin
luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä var-
ten tarvittavien rakennusten ostamiseen

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston
hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli
10 000 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kol-
me vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin julki-
siin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kerty-
vät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka
kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.
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Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahasto-
jen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoi-
tusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Toiminnan tavoitteet ympäristöministeriön
toimialan osalta ovat:

— Metsähallitus osallistuu Etelä-Suomen
metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman
(METSO) 2008—2016 toteuttamiseen.

— Metsähallitus edistää sen vastuulle osoi-
tettujen uhanalaisten lajien valtakunnallista suo-
jelua ja seurantaa.

— Metsähallitus ylläpitää luontomatkailun
ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden luonnon-
suojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja
kulutuskestävyyttä.

— Metsähallitus jatkaa Itämeren vedenalai-
sen meriluonnon monimuotoisuuden inventoin-
tiohjelmaa (VELMU) 2004—2014.

— Metsähallitus jatkaa Natura 2000 -verkos-
toon kuuluvien alueiden perustamistoimia, in-
ventointeja, hoidon ja käytön suunnittelua ja
tila-arviointeja sekä hoitoa ja ennallistamista.

60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään 4 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta

annetun lain (894/1986) 7 §:n nojalla öljysuoja-
rahastoon tehtävän siirron maksamiseen.

61. Ympäristönsuojelun edistäminen  (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää:
1) vesihuollon tukilain (686/2004) mukaisten

avustusten maksamiseen yhdyskuntien ja haja-
asutuksen vesiensuojelua edistäviin investoin-
teihin ja toimiin

2) kunnille myönnettäviin avustuksiin pohja-
vesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseksi 

3) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolai-
tosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla
annetun valtioneuvoston asetuksen (542/2003)
toimeenpanon vauhdittamisen edellyttämän neu-
vonnan ja opastuksen tukemiseen

4) luottolaitosten varoista myönnettävistä
eräistä korkotukilainoista annetun lain

(1015/1977) mukaisiin yhdyskuntien vesiensuo-
jeluinvestointeihin ennen vuotta 1995 myönnet-
tyjen lainojen korkohyvitysten maksamiseen.

Yhdyskuntien vesiensuojelulainoille makset-
tavan korkohyvityksen määrä on kahdeksan en-
simmäisen lainavuoden aikana neljä prosent-
tiyksikköä ja lainavuosina 9—16 kaksi prosent-
tiyksikköä. Kuudennentoista lainavuoden jäl-
keen korkohyvitystä ei makseta. Korkohyvitys
on kaikissa lainoissa aina enintään luottolaitok-
sen perimän koron suuruinen.

63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korva-
usmenot  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 39 830 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten os-

tamiseen ja lunastamiseen luonnonsuojelu-
tarkoituksia varten sekä erämaa-alueisiin liitet-
tävien alueiden ostamiseen

2) korvausten maksamiseen maanomistajille
tai erityisen oikeuden haltijoille luonnonsuoje-
lulain 24, 25, 29 ja 47 §:n mukaisten päätösten
tai sopimusten aiheuttamista taloudellisista me-
netyksistä

3) Natura 2000 -verkoston toteuttamisesta
aiheutuviin luonnonsuojelulain 53 §:n, maan-
käyttö- ja rakennuslain 197 §:n sekä yksityistie-
lain 7 a §:n mukaan valtiolle määrättyihin kor-
vauksiin

4) maa-aineslain 8 ja 26 §:n mukaisesti suoje-
lusta aiheutuviin korvauksiin

5) luonnonsuojelulain 55 §:n 2 momentin mu-
kaisiin haitankorvauksiin

6) valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin han-
kittavien alueiden tai yksityisiksi suojelualueik-
si perustettavien alueiden arvioinnista, maan-
mittaustoimituksista ja hankintatehtävistä sekä
yksityisten suojelualueiden merkinnästä aiheu-
tuviin menoihin ja lisäksi ympäristöministeriön
hallinnassa olevien alueiden kiinteistönhoidon
menoihin ja mahdollisiin korvaustoimitusten ku-
luihin

7) enintään 160 000 euroa erikseen tehtävien
yhteistoimintasopimusten perusteella makset-
taviin palkkioihin, joilla edistetään maanomista-
jien tekemien Etelä-Suomen metsien monimuo-
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toisuusohjelman (METSO) mukaisten tarjous-
ten käsittelyä. Toimintapalkkioita voidaan mak-
saa välitetyistä tarjouksista, jotka johtavat suoje-
lupäätökseen

8) koron maksamiseen jaksotetuille kauppa-
hinnan ja korvausten maksuerille, jolloin koron
suuruus on kiinteän omaisuuden ja erityisten
oikeuksien lunastuksesta annetun lain 95 §:n 1
momentin mukainen

9) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten maksamiin korvauksiin rauhoitettujen harvi-
naisten eläinten aiheuttamista vahingoista.

Valtuus
Valtioneuvoston vahvistamien luonnonsuoje-

luohjelmien, Natura 2000 -verkoston ja Etelä-
Suomen metsien monimuotoisuuden toiminta-
ohjelman (METSO) toteuttamiseksi saa tehdä
vuonna 2011 sopimuksia ja antaa sitoumuksia,
joista aiheutuu menoja vuoden 2011 jälkeisille
vuosille yhteensä enintään 10 000 000 euroa.
Valtuudesta saa aiheutua menoja vuoden 2012
loppuun mennessä enintään 5 000 000 euroa,
vuoden 2013 loppuun mennessä enintään
8 000 000 euroa ja vuoden 2014 loppuun men-
nessä yhteensä enintään 10 000 000 euroa.

64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ym-
päristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin  (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää EU:n komission hy-

väksymien LIFE-ympäristörahastosta ja rahoi-
tuskauden 2007—2013 LIFE+-ohjelmasta osa-
rahoitettavien hankkeiden sekä muiden pilotti-
hankkeiden EU-rahoitusosuuksien maksami-
seen.

Määrärahaa saa käyttää noin 50 henkilötyö-
vuotta vastaavan henkilömäärän palkkaamiseen
projektitehtäviin. Momentille nettoutetaan työn-
antajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivära-
hat.

65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuol-
to  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta an-

netun lain 7 §:n nojalla öljyjätteistä ja niiden ke-

räilystä, kuljetuksesta, varastoinnista ja käsitte-
lystä aiheutuvien korvausten maksamiseen öljy-
jätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjä-
tehuoltoon annetussa valtioneuvoston päätök-
sessä (1191/1997) tarkemmin säädetyin perus-
tein.

66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja
rahoitusosuudet  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 580 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön

toimialaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen
ja sopimusten jäsenmaksujen ja rahoitusosuuk-
sien maksamiseen sekä muihin kansainvälisten
sitoumusten aiheuttamiin maksuihin ulkomaille.

77. Ympäristötyöt  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 13 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ympäristötöiden suunnittelusta ja rakenta-

misesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoit-
teista aiheutuviin menoihin

2) vesihuollon tukemisesta annetun lain
(686/2004) mukaisten valtion vesihuoltotöiden
menoihin 

3) jätelaissa (1072/1993) säädettyjen valtion
jätehuoltotöiden toteuttamisesta aiheutuviin me-
noihin.

Valmistunut työ saadaan sopia luovutettavak-
si kunnan tai muun yhteistyökumppanin omis-
tukseen. Samalla on sovittava niistä ehdoista,
joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen
noudatettava.

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 634 000 euroa. 

37. Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön oh-
jaukseen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksami-

seen
1) aluearkkitehtitoiminnan menoihin
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2) tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavo-
jen laatimista varten.

Ympäristöministeriö myöntää avustukset tuu-
livoimarakentamista ohjaavien kaavojen laati-
mista varten valtionavustuslain (688/2001) no-
jalla. Avustusta voidaan myöntää maakunnan
liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavan laati-
misesta aiheutuvista kuluista.

55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään 90 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää asuntojen korjaus-,

energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun
lain (1184/2005) mukaisiin avustuksiin. 

Määrärahasta varataan 30 000 000 euroa uu-
siutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapo-
jen käyttöönoton avustuksiin sähkö- ja öljyläm-
mitteisissä asuintaloissa.

Ennen vuotta 2006 korjaus- ja energia-avus-
tuksista annetun lain (1021/2002) nojalla myön-
netyt avustukset maksetaan valtion asuntorahas-
ton varoista.

56. Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osa-
ke- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin  (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 46 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää suhdanneluonteisista

avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauk-
siin annetun lain (178/2009) mukaisten avustus-
ten maksamiseen.

60. Siirto valtion asuntorahastoon

Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Korkotukilainat ja valtiontakaukset
Vuonna 2011 saa valtion asuntorahaston va-

roista tuettaviksi korkotukilainoiksi hyväksyä
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolai-
nojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mu-
kaisia lainoja, omistusasuntolainojen korkotues-
ta annetun lain (1204/1993) mukaisia omakoti-
korkotukilainoja ja asunto-osakeyhtiötalolaino-
jen korkotuesta annetun lain (205/1996) mukai-
sia perusparannuslainoja yhteensä enintään
975 000 000 euroa.

Vuonna 2011 saa vuokra-asuntojen rakenta-
mislainojen valtiontakauksesta annetun lain
(856/2008) mukaisia lainoja hyväksyä takaus-
lainoiksi siten, että niistä valtiolle aiheutuvien
takausvastuiden määrä on yhteensä enintään
285 000 000 euroa. 

Vuonna 2011 saa valtiontakauksesta aravalai-
nan takaisinmaksamiseksi annetun lain
(868/2008) mukaisia lainoja hyväksyä takaus-
lainoiksi siten, että niistä valtiolle aiheutuvien
takausvastuiden määrä on yhteensä enintään
1 000 000 000 euroa.

Omistusasuntolainojen valtiontakauksista an-
netun lain (204/1996) mukaisten valtionvastui-
den kokonaismäärä saa vapaarahoitteisissa ja
asp-lainoissa olla yhteensä enintään
2 200 000 000 euroa vuoden 2011 lopussa. Li-
säksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeusta-
lolainojen korkotuesta annetun lain sekä omis-
tusasuntolainojen korkotuesta annetun lain mu-
kaisiin lainoihin tulee lainojen hyväksymisval-
tuuden mukainen valtionvastuu.

Valtion asuntorahaston varoista maksetaan
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolai-
nojen korkotuesta annetun lain, vuokra-asunto-
lainojen korkotuesta annetun lain (867/1980),
asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun
lain (1205/1993), korkotuesta vuokra-asuntojen
rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 raken-
nusalan työllisyyden edistämiseksi annetun lain,
omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain,
asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta an-
netun lain ja oman asunnon hankintaan myön-
nettävien lainojen korkotuesta annetun lain
(639/1982) mukaiset korkotuet, korkohyvityk-
set ja luottovarauskorvaukset. Lisäksi asuntora-
haston varoista katetaan vuokra-asuntolainojen
korkotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:ssä, asumis-
oikeustalolainojen korkotuesta annetun lain
10 §:ssä, vuokra-asuntolainojen ja asumisoike-
ustalolainojen korkotuesta annetussa laissa,
vuokratalojen rakentamislainojen valtiontaka-
uksesta annetussa laissa, korkotuesta vuokra-
asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja
2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi
annetussa laissa, valtiontakauksesta aravalainan
takaisin maksamiseksi annetussa laissa sekä
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omistusasuntolainojen valtiontakauksista anne-
tussa laissa tarkoitetut valtionvastuut. Asuntora-
haston varoista maksetaan myös asuntosäästö-
palkkion suorittamisesta ennen vuotta 1993 teh-
dyissä asuntosäästösopimuksissa annetun lain
(702/2001) mukaiset asuntosäästöpalkkiot.

Lykkäykset, velkajärjestelyt ja akordit
Henkilökohtaisen aravalainan saajasta itses-

tään riippumattomista syistä aiheutuvien vaike-
uksien lieventämiseksi voidaan vuonna 2011
aravalain 46 §:n ja arava-asetuksen (1587/1993)
28 §:n nojalla myöntää yhteensä enintään
100 000 euroa lykkäystä lainan korkojen, lyhen-
nysten tai molempien maksamisesta.

Valtiokonttorilla on oikeus yksityishenkilön
velkajärjestelystä annetun lain (57/1993)
78 §:ssä tarkoitetun vapaaehtoisen velkajärjeste-
lyn yhteydessä ja yrityksen saneerauksesta anne-
tun lain (47/1993) 97 §:ssä tarkoitetun vapaa-
ehtoisen velkasaneerauksen yhteydessä luopua
osasta valtion varoista myönnetyn asuntorahas-
toon takaisin maksettavan asuntolainan pää-
omaa ja korkoa.

Valtiokonttorilla on oikeus pakkohuutokau-
pan sijaan aravavuokra-asunnon tai arava-vuok-
ratalon vapaaehtoiseen myyntiin ja oikeus luo-
pua osasta valtion asuntolainan pääomaa, jos
valtiolle syntyvien luottotappioiden arvioidaan
vapaaehtoisella kaupalla jäävän pienemmiksi
kuin pakkohuutokaupalla.

Purettaessa pysyvästi tyhjilleen jääneitä ara-
vavuokrataloja väestöltään vähenevillä alueilla
saa vuonna 2011 valtion vastuulle aravarajoitus-
lain (1190/1993) 17 a §:n mukaisesti jättää
aravalainapääomia enintään 3 500 000 euroa.
Lisäksi saa, jos se on välttämätöntä suurempien
luottotappioiden estämiseksi asuntotarpeeltaan
supistuvilla alueilla, valtion vastuulle arava-
rajoituslain 16 a §:n nojalla jättää aravalaina-
pääomia yhteensä enintään 3 000 000 euroa
vuonna 2011.

Avustukset 
Vuonna 2011 saa valtion asuntorahaston va-

roista myöntää avustuksista erityisryhmien
asunto-olojen parantamiseksi annetun lain
(1281/2004) mukaisia avustuksia yhteensä enin-
tään 110 000 000 euroa.

Vuonna 2011 Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus saa valtion asuntorahaston varoista
valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää
määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä
enintään 25 000 000 euroa valtion ja Helsingin
seudun kuntien väliseen aiesopimukseen sitou-
tuneissa ja sitä toteuttavissa kunnissa niille, jot-
ka rakennuttavat vuokra-asuntolainojen ja asu-
misoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain
mukaisia vuokra- tai asumisoikeusasuntoja
muille kuin erityisryhmille. Käynnistysavustuk-
sen suuruus on 10 000 euroa edellä tarkoitettua
asuntoa kohden, mikä vähennetään korkotukilai-
nan määrästä. 

Vuonna 2011 saa valtion asuntorahaston va-
roista myöntää vuokra- ja asumisoikeustalo-
yhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista
annetun lain (1030/2008) mukaisia avustuksia
yhteensä enintään 2 600 000 euroa, josta Valtio-
konttori saa käyttää enintään 100 000 euroa
taloudellisissa vaikeuksissa olevien asuntoyhtei-
söjen talouden tervehdyttämistä ja kunnossa-
pidon suunnittelua edistävistä selvityksistä ja
toimenpiteistä aiheutuviin kustannuksiin. 

Vuonna 2011 saa valtion asuntorahaston va-
roista valtionavustuslain nojalla myöntää asun-
tojen purkuavustuksia yhteensä enintään
2 000 000 euroa siten kuin aravavuokratalojen
purkamiskustannuksiin myönnettävästä avus-
tuksesta annetulla valtioneuvoston asetuksella
(79/2006) on tarkemmin säädetty.

Vuonna 2011 saa Valtion asuntorahaston va-
roista valtionavustuslain nojalla myöntää määrä-
aikaisia hankekohtaisia avustuksia yhteensä
enintään 10 000 000 euroa siten kuin uusien
asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentami-
seen vuosina 2010—2012 myönnettävistä val-
tionavustuksista annetulla valtioneuvoston ase-
tuksella (965/2009) tarkemmin säädetään. Li-
säksi saa tehdä ehdollisia ennakkopäätöksiä
mainittuun tarkoitukseen vuonna 2012 myönnet-
tävistä avustuksista siten, että vuodesta 2010 lu-
kien avustusten ja ehdollisten ennakkopäätösten
yhteismäärä on enintään 30 000 000 euroa.

Vuonna 2011 saa valtion asuntorahaston va-
roista valtionavustuslain nojalla myöntää pää-
kaupunkiseudun ja sen lähialueen, Tampereen
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seudun, Turun seudun, Jyväskylän seudun, Kuo-
pion seudun ja Oulun seudun kunnille määrä-
aikaisia avustuksia lähiöiden kehittämiseen yh-
teensä enintään 3 000 000 euroa. Avustusta voi-
daan myöntää myös muulle kuin edellä mainittu-
jen seutujen kunnalle, jos avustuksen myöntämi-
nen kunnassa olevan lähiön kehittämiseksi on
erityisen perusteltua. Avustettavan hankkeen
kustannukset hyväksyy ja avustuksen myöntää
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Myön-
tämisen edellytyksenä on, että asuntoalueen ke-
hittämisestä laaditaan ympäristöministeriön hy-
väksymä kokonaisvaltainen suunnitelma. Avus-
tusta voidaan myöntää asuinympäristön viihtyi-
syyden ja laadun kehittämiseen sekä turvallisuu-
den parantamiseen. Lisäksi avustusta voidaan
myöntää edellä tarkoitettujen hankkeiden suun-
nitteluun ja organisointiin, asukkaiden yhteis-
tilojen toteuttamiseen, alueiden ryhmäkorjaus-
suunnitelmien toimintamallien laatimiseen sekä
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjel-
man mukaiseen asumisneuvojatoimintaan.
Avustuksen määrä on enintään 20 prosenttia
kustannuksista. Lähiöitä koskevissa tutkimus- ja
selvityshankkeissa avustuksen määrä voi olla
100 prosenttia. Avustusta ei voida myöntää, jos
avustuksen saajalle on myönnetty muuta avus-
tusta samoihin kustannuksiin. Ympäristöminis-
teriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
saavat vuonna 2011 käyttää lähiöohjelman
arviointiin ja viestintään valtion asuntorahaston
varoista yhteensä enintään 150 000 euroa, mikä
vähennetään lähiöavustusten myöntämisvaltuu-
desta.

Vuonna 2011 saa valtion asuntorahastosta
myöntää valtionavustuslain nojalla yhteensä
enintään 600 000 euroa määräaikaisia hanke-
kohtaisia avustuksia aravavuokra-asuntojen vä-
hentyneestä kysynnästä kärsivien kerrostaloval-
taisten alueiden kehittämiseksi. Alueiden tulee
sijaita valtioneuvoston nimeämillä äkillisillä ra-
kennemuutosalueilla tai kunnissa, joissa on run-
saasti ylitarjontaa aravavuokra-asunnoista. Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskus nimeää han-
kealueet ja myöntää avustukset. Avustuksen
myöntämisen edellytyksenä on, että alueen ke-
hittämisestä laaditaan kokonaissuunnitelma,

joka kytkeytyy kunnan asunto-olojen kehittämi-
seen. Avustusta voidaan myöntää kunnille kehit-
tämis- ja suunnittelukustannuksiin sekä niihin
liittyviin hankekustannuksiin. Avustuksen mää-
rä on enintään 35 prosenttia kustannuksista.
Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen saa-
jalle on myönnetty muuta avustusta samoihin
kustannuksiin.

Valtion asuntorahaston varoista maksetaan ne
suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuin-
rakennusten korjauksiin annetun lain (178/2009)
mukaiset avustukset, jotka on myönnetty rahas-
ton varoista.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Vuonna 2011 Asumisen rahoitus- ja kehittä-

miskeskus saa käyttää valtion asuntorahaston
varoista enintään 700 000 euroa asumisen tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan rahoittamiseen ym-
päristöministeriön vahvistaman käyttösuunnitel-
man mukaisesti.

Varainhankintavaltuudet 
Asuntorahastolla saa kerrallaan olla lainaa

yhteensä enintään 2 800 000 000 euroa.

64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon  (siir-
tomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 350 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) rakennusperinnön suojelusta annetun lain

(498/2010) 13 §:n nojalla suoritettaviin kor-
vauksiin ja suojelun toteuttamisesta valtiolle
aiheutuviin menoihin

2) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
57 §:n 3 momentin mukaisiin avustuksiin kun-
nille

3) avustuksiin yksityisille omistajille, raken-
nusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille, kun-
nille ja kuntayhtymille kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ym-
päristön kunnossapitoon, suojeluun ja paranta-
miseen sekä säilyttämisen edellyttämiin selvi-
tyksiin ja tietopalveluun

4) merkittäviin maisema-alueisiin ja kansalli-
siin kaupunkipuistoihin kuuluvan rakennetun
ympäristön hoidon ja kunnostuksen avustuksiin. 

Kunnille ja kuntayhtymille voidaan myöntää
avustusta myös kulttuurihistoriallisesti arvok-
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kaan kohteen hankkimiseksi, jos hankinnasta
aiheutuvat kustannukset muodostuvat kunnan tai
kuntayhtymän taloudelliseen asemaan nähden
kohtuuttomiksi.

Avustusta rakennusperinnön hoitoon saa
myöntää enintään 50 % toimenpiteiden kustan-

nuksista. Erittäin arvokkaaseen, rakennustaval-
taan tyypilliseen tai ainutlaatuiseen kohteeseen,
johon uusi käyttötapa on vaikeasti sovitettavissa
tai jolla on valtakunnallista merkitystä, voidaan
avustusta myöntää tätä enemmän, kuitenkin
enintään 80 % toimenpiteiden kustannuksista.
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Pääluokka 36

VALTIONVELAN KOROT

01. Valtionvelan korko

90. Valtionvelan korko  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 894 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korko-
jen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhyt-
aikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien kor-
kojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemi-
seksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen
maksamiseen.

09. Muut menot valtionvelasta

20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta  (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään 39 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) valtion lainanoton ja velanhallinnan val-

mistelusta, lainojen ottamisesta ja liikkeeseen-
laskusta, lainojen takaisinmaksusta ja johdan-
naissopimuksista aiheutuvien menojen, asian-
tuntija- ym. palkkioiden sekä muiden lainan-
oton ja velanhallinnan toteuttamiseen liittyvien
menojen maksamiseen 

2) selvitys- ja maksujärjestelmien käyttökus-
tannuksiin sekä lyhytaikaisen tilapäisrahoituk-
sen hankkimisesta aiheutuvien menojen maksa-
miseen.

Eduskunta on päättänyt, että vuotta 2011 koskevaa talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammi-
kuuta 2011 alkaen.
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Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan puolesta

Sauli Niinistö
puhemies

Seppo Tiitinen
pääsihteeri


