
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvVuoden 2020 IV lisätalousarvioxx Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2022

951/2022

Vuoden 2022 neljäs talousarvio

HE 242/2022 vp
VaVM 30/2022 vp
EK 53/2022 vp

TULOARVIOT

Osasto 11  

euroa

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT  1 061 261 000

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot  1 061 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä  ................................................. 1 061 000 000

19. Muut veronluonteiset tulot  261 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut, lisäystä  ............................. 261 000

Osasto 12

12. SEKALAISET TULOT  235 159 000

24. Ulkoministeriön hallinnonala  -3 386 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä  ............................ -3 386 000

25. Oikeusministeriön hallinnonala  10 000 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä  .................................................................. 10 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot  .................................... —

26. Sisäministeriön hallinnonala  -3 870 000
98. EU:lta saatavat tulot , vähennystä  .................................................... -3 870 000
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951/2022  
27. Puolustusministeriön hallinnonala  1 615 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä  ................. 1 615 000

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala  -12 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta, vähennystä  ....................................... -12 000 000

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala  37 000 000
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista  ..................... —
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä  ..... 37 000 000

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala  8 800 000
98. Valtionapujen palautukset, lisäystä  .................................................. 1 000 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä  ... 7 800 000

39. Muut sekalaiset tulot  197 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä  ............................... 300 000 000
20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot, vähennystä  .................... -103 000 000

Osasto 13

13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON 
TULOUTUKSET  -974 000 000

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot  -974 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot, vähen-

nystä  ................................................................................................. -974 000 000

Osasto 15

15. LAINAT  -256 717 000

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta  -256 717 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä  ................................... -256 717 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä: 

65 703 000
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka  23  

euroa

23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA  227 000 000

01. Hallinto  1 000 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-

säystä  ................................................................................................ 400 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palk-

kaukset (arviomääräraha), lisäystä  ................................................... 600 000

10. Omistajaohjaus  226 000 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä  ............................... 226 000 000

Pääluokka  24

24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA  2 711 000

01. Ulkoasiainhallinto  3 810 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä  2 440 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 

3 v), lisäystä  ..................................................................................... 1 370 000

10. Kriisinhallinta  —
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomäärära-

ha)  .................................................................................................... —

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö  -1 099 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), vähennystä  .... -1 099 000

Pääluokka  25

25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA  1 687 000

01. Ministeriö ja hallinto  115 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä  ... 40 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-

säystä  ................................................................................................ 75 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomäärä-

raha 2 v)  ........................................................................................... —
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10. Tuomioistuimet ja oikeusapu  -280 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vä-

hennystä  ........................................................................................... -280 000

30. Syyttäjät  280 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä  ..... 280 000

40. Rangaistusten täytäntöönpano  1 572 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-

säystä  ................................................................................................ 1 572 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)  ................................................. —

Pääluokka  26

26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA  -206 424 000

01. Hallinto  26 630 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä  ........ 410 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)  ....................... —
21. Sisäministeriön hallinnonalan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), li-

säystä  ................................................................................................ 220 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan 

(siirtomääräraha 3 v), lisäystä  .......................................................... 26 000 000

10. Poliisitoimi  511 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä  ........... 5 511 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirto-

määräraha 2 v), vähennystä  .............................................................. -5 000 000

20. Rajavartiolaitos  7 110 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä  .. 1 110 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä  ........ 6 000 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta  900 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä  ........ 900 000
20. Erityismenot (arviomääräraha)  ........................................................ —

40. Maahanmuutto  -241 575 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintame-

not (siirtomääräraha 2 v), lisäystä  .................................................... 1 025 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 

2 v), vähennystä  ............................................................................... -200 000 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomäärära-

ha), vähennystä  ................................................................................ -42 600 000
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Pääluokka  27

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA  293 836 000

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto  29 916 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähen-

nystä  ................................................................................................. -84 000
66. Jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)  ..................... 30 000 000

10. Sotilaallinen maanpuolustus  263 920 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä  -12 104 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä  .......... 13 799 000
19. Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä  ........ 262 400 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määrära-

ha), vähennystä  ................................................................................ -175 000

30. Sotilaallinen kriisinhallinta  —
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomäärä-

raha 2 v)  ........................................................................................... —

Pääluokka  28

28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA  106 110 000

01. Hallinto  105 080 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäys-

tä  ....................................................................................................... 80 000
88. Gasgrid Finland Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)  ......... 105 000 000

10. Verotus ja tulli  125 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä  ....................... 125 000

20. Palvelut valtioyhteisölle  375 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä  ........ 375 000

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto  650 000
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-

säystä  ................................................................................................ 650 000

40. Valtion alue- ja paikallishallinto  170 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä  170 000
03. Palvelurakenteiden ja valtion hallintorakenteiden kehittäminen  (siir-

tomääräraha 3 v)  .............................................................................. —

50. Eläkkeet ja korvaukset  -27 000 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha), vähennystä  ........................................... -30 000 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha), lisäystä  .............................. 3 000 000
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70. Valtionhallinnon kehittäminen  -650 000
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon  sekä pelastustoimen uudistuksen val-

mistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)  ....... —
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä  ........ -650 000

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle  17 489 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä  .......... -3 471 000
32. Erityinen avustus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)  12 600 000
34. Ahvenanmaan verotasoitus (arviomääräraha), lisäystä  .................... 7 300 000
35. Elpymis- ja palautumisvälineen rahoitus Ahvenanmaan maakunnal-

le (siirtomääräraha 3 v), lisäystä  ...................................................... 1 060 000

90. Kuntien tukeminen  —
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v)  —

92. EU ja kansainväliset järjestöt  9 871 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäys-

tä  ....................................................................................................... 6 871 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin 

sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta 
(arviomääräraha), lisäystä  ................................................................ 3 000 000

69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v)  ........................... —

Pääluokka  29

29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA  43 082 000

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot  21 779 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä  .............................................................................................. 1 600 000
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintame-

not  (siirtomääräraha 2 v), lisäystä  ................................................... 19 175 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v), vähennystä  .......... -600 000
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 

2 v), lisäystä  ..................................................................................... 1 604 000

10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö  -1 000 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v), vähennystä  ............................................................................... -1 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuk-

sen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä  .................. -3 500 000
31.  Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttö-

kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä  ......................................... 3 500 000

20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus  6 100 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomäärära-

ha), lisäystä  ...................................................................................... 6 100 000
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40. Korkeakouluopetus ja tutkimus  1 000 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v), lisäystä  .... 500 000
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha)  ... —
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomäärära-

ha 2 v), lisäystä  ................................................................................ 500 000

70. Opintotuki  7 000 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha), lisäystä  ................. 7 000 000

80. Taide ja kulttuuri  8 203 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-

säystä  ................................................................................................ 300 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä  ............................... 8 331 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), vähennystä  . -428 000

Pääluokka  30

30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA  13 750 000

10. Maaseudun kehittäminen  7 400 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 

3 v), vähennystä  ............................................................................... -23 000 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), lisäystä  10 000 000
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset  (siirtomääräraha 3 v), lisäystä  ...... 20 400 000

20. Maa- ja elintarviketalous  7 550 000
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha), li-

säystä  ................................................................................................ 4 950 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-

tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v), lisäystä  ............... 2 600 000

40. Luonnonvaratalous  -1 200 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vä-

hennystä  ........................................................................................... -1 500 000
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v), li-

säystä  ................................................................................................ 300 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)  ............... —

Pääluokka  31

31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA  113 566 000

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot  73 314 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v), lisäystä  ..................................................................................... 297 000
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02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
vähennystä  ........................................................................................ -3 158 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 
(arviomääräraha), lisäystä  ................................................................ 52 242 000

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)  ............................................. 23 933 000

10. Liikenne- ja viestintäverkot  28 960 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä  ............................... 32 728 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä  ........ -3 768 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)  ...................................... —

20. Liikenteen ja viestinnän palvelut  11 292 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen ja eräiden mui-

den valtiontukitehtävien toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäys-
tä  ....................................................................................................... 3 521 000

51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 
3 v), lisäystä  ..................................................................................... 7 771 000

Pääluokka  32

32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA  -403 875 000

01. Hallinto  5 046 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-

säystä  ................................................................................................ 909 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v), vähennystä  .............................................................. -243 000
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-

säystä  ................................................................................................ 3 460 000
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä  .............................................................................................. 700 000
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirto-

määräraha 3 v), lisäystä  .................................................................... 3 160 000
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)  —
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), 

vähennystä  ........................................................................................ -2 700 000
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v), vähennystä  ............................................................................... -240 000

20. Uudistuminen ja vähähiilisyys  -296 030 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arvio-

määräraha), vähennystä  .................................................................... -36 550 000
41. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä  ...................................... -111 480 000
47. Julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuu-

rin edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä  .......................... -15 000 000
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä  ... -133 000 000
49. InvestEU-ohjelman kansallinen rahoitusosuus (arviomääräraha)  ... —
8



951/2022  
88. Pääomasijoitus Ilmastorahasto Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)  ........... —

30. Työllisyys ja yrittäjyys  -12 891 000
31. Ravitsemisyrittäjien tukeminen (siirtomääräraha 2 v)  ..................... 3 200 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), vä-

hennystä  ........................................................................................... -16 000 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennys-

tä  ....................................................................................................... -1 591 000
95. Vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu  (arviomääräraha), lisäystä  1 500 000

40. Yritysten erityisrahoitus  -100 000 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet (arviomääräraha), vä-

hennystä  ........................................................................................... -100 000 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 

3 v)  ................................................................................................... —

Pääluokka  33

33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA  -194 190 000

01. Hallinto  2 400 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta  (siir-

tomääräraha 3 v), lisäystä  ................................................................ 400 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 

(arviomääräraha), lisäystä  ................................................................ 2 000 000

02. Valvonta  2 600 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäys-

tä  ....................................................................................................... 1 000 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arvio-

määräraha), lisäystä  .......................................................................... 1 600 000

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät
palvelut  29 000 000
50. Perhe-etuudet (arviomääräraha), lisäystä  ......................................... 87 000 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha), lisäystä  ........................................ 2 000 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), vähennystä  ....................................... -60 000 000

20. Työttömyysturva  -280 340 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorva-

uksesta (arviomääräraha), vähennystä  ............................................. -130 000 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), 

vähennystä  ........................................................................................ -150 000 000
55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle (arviomääräraha), vähennystä  -340 000
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40. Eläkkeet  -48 870 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuk-

sista (arviomääräraha), lisäystä  ........................................................ 1 130 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista 

menoista (arviomääräraha), vähennystä  ........................................... -50 000 000

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto  101 000 000
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluter-

veydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v)  ............................................. —
37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireelli-

sen sosiaalihuollon kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä  ......... 500 000
38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kus-

tannuksiin (siirtomääräraha 2 v)  ...................................................... 110 000 000
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä  .. -9 500 000

80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta  20 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomää-

räraha 2 v), lisäystä  .......................................................................... 20 000

Pääluokka  35

35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA  -40 550 000

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot  200 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä  .............................................................................................. 200 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu  550 000
20. Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito (siirtomääräraha 

3 v)  ................................................................................................... —
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)  .................................... —
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), li-

säystä  ................................................................................................ 550 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen  -41 300 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v)  .................................................................................. —
34. Avustukset kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöjen öljy- ja 

kaasulämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä  -4 900 000
37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen 

(siirtomääräraha 3 v)  ........................................................................ —
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin 

edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä  .............................. -7 000 000
53. Avustukset työpaikkakiinteistöjen sähköisen liikenteen infrastruk-

tuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä  .................... -500 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)  ....................... —
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56. Avustukset asuinrakennusten öljy- ja kaasulämmityksestä luopumi-
seksi (siirtomääräraha 3 v), vähennystä  ........................................... -28 900 000

60. Siirto Valtion asuntorahastoon  ......................................................... —
95. InvestEU-ohjelman kansallinen rahoitusosuus (arviomääräraha)  ... —

Pääluokka  36

36. VALTIONVELAN KOROT  109 000 000

01. Valtionvelan korko  109 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä  ................................ 109 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä: 

65 703 000

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

TULOARVIOT

Osasto 11 

VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Ansio- ja pääomatuloverot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 061 000 000 euroa.

19. Muut veronluonteiset tulot

11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 261 000 euroa.
11
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Osasto 12 

SEKALAISET TULOT

24. Ulkoministeriön hallinnonala

99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot

Momentilta vähennetään 3 386 000 euroa.

25. Oikeusministeriön hallinnonala

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 10 000 000 euroa.

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentin tuloarvio budjetoidaan nettotulona.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että kertyviä tuloja saa käyttää oikeusministe-
riön, Syyttäjälaitoksen, Ulosottolaitoksen, Oikeusrekisterikeskuksen ja Tuomioistuinlaitoksen
kirjanpitoyksiköiden viivästyskoroista ja niiden tileistä poistoista aiheutuviin menoihin.

26. Sisäministeriön hallinnonala

98. EU:lta saatavat tulot 

Momentilta vähennetään 3 870 000 euroa.

27. Puolustusministeriön hallinnonala

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 615 000 euroa.

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Momentilta vähennetään 12 000 000 euroa.
12
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32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista

Huoltovarmuuskeskus voi jättää tulouttamatta vuodelta 2021 kertyneiden Fingrid Oy:n osakkei-
den osingot valtion talousarvioon.

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 37 000 000 euroa.

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

98. Valtionapujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 000 euroa.

99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 7 800 000 euroa.

39. Muut sekalaiset tulot

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 300 000 000 euroa.

20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot

Momentilta vähennetään 103 000 000 euroa.

Osasto 13 

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot

01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot

Momentilta vähennetään 974 000 000 euroa.
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Osasto 15 

LAINAT

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentilta vähennetään 256 717 000 euroa.

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 23 

VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01. Hallinto

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

10. Omistajaohjaus

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 226 000 000 euroa.

Pääluokka 24 

ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ulkoasiainhallinto

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 440 000 euroa.
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20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 370 000 euroa.

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
1 370 000 euroa.

10. Kriisinhallinta

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 099 000 euroa.

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 108 000

05. Yhteiset menot 7 644 000

09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, 
kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdol-
lisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 9 625 000

11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 367 000

14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 16 944 000

15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 367 000

16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 194 000

18. Irakin koulutusoperaation menot 7 501 000

23. Naton Irakin koulutusoperaation menot 670 000

24. EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot 1 537 000

25. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 623 000

Yhteensä 50 580 000
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Käyttösuunnitelma (euroa)

Pääluokka 25 

OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ministeriö ja hallinto

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 75 000 euroa.

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää momentin kahden vuoden
käyttöaikana enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän, myös virkaan nimitetty-
jen virkamiesten, palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ympäristölupien käsittelyyn varattua määrä-
rahaa saa käyttää momentin kahden vuoden käyttöaikana enintään 20 henkilötyövuotta vastaa-
van henkilöstömäärän, myös virkaan nimitettyjen virkamiesten, palkkaamiseen määräaikaisiin
tehtäviin.

1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 229 214 000

2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyöa

a. Sisältää ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 
1 663 000 euroa ja Finnfundin erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen 1 500 000 euroa.

203 676 000

3. Euroopan kehitysrahasto 45 755 000

4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 48 555 000

5. Humanitaarinen apu 127 650 000

6. Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedo-
tus 4 755 000

7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 2 050 000

8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle 
sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 87 950 000

9. Korkotuki-instrumentti 24 900 000

Yhteensä 774 505 000
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10. Tuomioistuimet ja oikeusapu

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 280 000 euroa.

30. Syyttäjät

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa.

40. Rangaistusten täytäntöönpano

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 572 000 euroa.

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää momentin kolmen vuoden
käyttöaikana enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräai-
kaisiin tehtäviin.

Pääluokka 26 

SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 410 000 euroa.

20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)

Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
220 000 euroa.

21. Sisäministeriön hallinnonalan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 220 000 euroa.

24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 26 000 000 euroa.
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Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
13 000 000 euroa ja vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahas-
ta peruutetaan 13 000 000 euroa.

10. Poliisitoimi

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 511 000 euroa.

20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.

20. Rajavartiolaitos

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 110 000 euroa.

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää siirtomenojen maksami-
seen.

40. Maahanmuutto

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 025 000 euroa.

21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 200 000 000 euroa.
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63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 42 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää erityisellä humanitaarisel-
la perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ulkomaalaislain (301/2004) 93 §:n
mukaisesti Suomeen otettavien henkilöiden vastaanottorahan, täydentävän vastaanottorahan,
käyttörahan ja toimeentulotuen maksamiseen.

Pääluokka 27 

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 84 000 euroa.

66. Jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtois-
ten maksuosuuksien sekä rahoitusavustusten maksamiseen.

10. Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 12 104 000 euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
15 783 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan
edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että
niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja
vuosina 2022—2027 enintään 169 313 000 euroa (Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuus).

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)

Momentille myönnetään lisäystä 13 799 000 euroa.
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Momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilaus-
valtuuksista aiheutuviin menoihin tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista ai-
heutuvien menojen maksamiseen saa käyttää enintään määrärahaa 759 032 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuk-
sen suorituskyvyn parantamiseksi Puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia
sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla
valtiolle menoja vuosina 2022—2028 enintään 386 578 000 euroa (Puolustusvoimien materiaa-
linen kehittäminen 2022 -tilausvaltuus PVKEH 2022).

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Puolustusvoimien materiaalinen kehittämi-
nen 2018 (PVKEH 2018) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 104 000 000 eurolla siten,
että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2028 enintään
2 009 922 000 euroa.

19. Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Momentille myönnetään lisäystä 262 400 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että monitoimihävittäjien hankintaa koskevia ja niihin vä-
littömästi liittyvien sopimusten enimmäismäärää vähennetään 188 000 000 eurolla siten, että
niistä vuosina 2021—2031 valtiolle aiheutuvat menot saavat olla lopullisen tarjouspyynnön lä-
hettämisajankohdan hintatasolla enintään 9 212 000 000 euroa (Monitoimihävittäjien hankinta -
tilausvaltuus, HX 2021).

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)

Momentilta vähennetään 175 000 euroa.

01. Monitoimihävittäjien hankinta 2021 -tilausvaltuuden (HX 2021) käytöstä 
aiheutuvat menot -

02. Monitoimihävittäjien hankinnan muu rahoitus (enintään) 211 751

03. Indeksimenot 29 700

04. Valuuttakurssimenot 88 577

Yhteensä 330 028
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30. Sotilaallinen kriisinhallinta

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

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

Pääluokka 28 

VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 80 000 euroa.

88. Gasgrid Finland Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 105 000 000 euroa.

01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 085 000

03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 643 000

04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 800 000

05. Irakin koulutusoperaation menot 4 770 000

06. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 382 000

07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 8 713 000

08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 16 800 000

11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 378 000

12. EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot 280 000

15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 6 215 000

16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 2 800 000

17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 340 000

19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 475 000

20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, 
mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallinta-
menoihin 22 497 000

Yhteensä 67 178 000
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Määrärahaa saa käyttää Gasgrid Finland Oy:lle tehtävään oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen.

10. Verotus ja tulli

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 125 000 euroa.

20. Palvelut valtioyhteisölle

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 375 000 euroa.

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 650 000 euroa.

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

03. Palvelurakenteiden ja valtion hallintorakenteiden kehittäminen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilö-
työvuotta vastaavan määräaikaisen ja vakinaisen henkilöstön palkkausmenoihin.

50. Eläkkeet ja korvaukset

15. Eläkkeet (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.
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70. Valtionhallinnon kehittäminen

05. Sosiaali- ja terveydenhuollon  sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon 
tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 henkilötyö-
vuotta vastaavan määräaikaisen ja vakinaisen henkilöstön palkkausmenoihin.

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 650 000 euroa.

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 3 471 000 euroa.

32. Erityinen avustus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 12 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 51 §:n mukaisen erityisen
avustuksen maksamiseen.

34. Ahvenanmaan verotasoitus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 7 300 000 euroa.

35. Elpymis- ja palautumisvälineen rahoitus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 060 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta voidaan maksaa ennakoita.

90. Kuntien tukeminen

32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
8 000 000 euroa.

92. EU ja kansainväliset järjestöt

Suostumus

Luvun perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta
enintään 400 milj. euron suuruisen valtiontakuun Suomen Pankille Kansainväliselle valuuttara-
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hastolle Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) -rahaston hyväksi myönnettävän kahden-
välisen lainan vakuudeksi siitä mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta.

03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 6 871 000 euroa.

68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoi-
tusyhtiön peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v)

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Pääluokka 29 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 1 600 000 eu-
roa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 19 175 000 euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
13 800 000 euroa.

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 600 000 euroa.

53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 604 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 10 604 000 euroa jatkuvan
oppimisen digitalisaatio-ohjelman (RRF pilari3) mukaisten menojen ja avustusten maksamiseen
osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 10 henkilö-
työvuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.
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Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
1 604 000 euroa.

10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin 
(arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 3 500 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 63 500 000 euroa
avustusten maksamiseen turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien lasten varhaiskas-
vatukseen.

31.  Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että valtionosuuteen oikeuttavien yksikköjen enimmäis-
määrän estämättä määrärahaa saa käyttää enintään 16 830 000 euroa 100 %:n valtionosuutena
maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttyyn koulutukseen.

20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus

30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 100 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 1 005 636 000 euroa opetus-
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen
koulutuksen perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 mo-
mentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjille, mistä 70 000 000 euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen, tuntiopettajien
opetustuntimäärän lisäämiseen sekä opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen myönnettäviin pe-
rusrahoituksen harkinnanvaraisiin korotuksiin.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrä on enintään 184 800 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena jär-
jestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään
8 400 opiskelijavuotta.
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40. Korkeakouluopetus ja tutkimus

02. Kansallisarkiston toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kuutta henkilö-
työvuotta vastaavan henkilöstön, myös virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkausmenoihin.

55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 650 000 euroa
ammattikorkeakoulujen muuhun harkinnanvaraiseen rahoitukseen.

70. Opintotuki

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa.

80. Taide ja kulttuuri

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 8 331 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen
Paimion parantolan kiinteistön käyttö- ja ylläpitokustannusten kattamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Bulevardin Teatte-
riyhdistys ry:n tilakustannusten kattamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000
euroa avustuksen myöntämiseen Suomen Ilmailumuseon investointihankkeeseen.

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
1 500 000 euroa.

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)

Momentilta vähennetään 428 000 euroa.
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Pääluokka 30 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Maaseudun kehittäminen

40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 23 000 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022
kohdistuvia myöntämispäätöksiä 77 000 000 eurolla ja maaseuturahaston elpymisvälineeseen
kohdistuvia myöntämispäätöksiä 18 300 000 eurolla.

41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

43. Eläinten hyvinvointikorvaukset  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 20 400 000 euroa.

20. Maa- ja elintarviketalous

20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 950 000 euroa.

43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit 
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 600 000 euroa.

40. Luonnonvaratalous

22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 500 000 euroa.

31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
300 000 euroa.
27



951/2022  
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
20 313 000 euroa.

Pääluokka 31 

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot

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

Momentille myönnetään lisäystä 297 000 euroa.

02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 3 158 000 euroa.

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 52 242 000 euroa.

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 23 933 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sijoituksiin suoraan liikenne- ja viestintäministeriön omistukseen perus-
tettujen hankeyhtiöiden osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä yh-
tiöiden perustamisesta aiheutuviin viranomaismaksuihin. Maksettavaa pääomaa saa käyttää suo-
raan liikenne- ja viestintäministeriön omistukseen perustetuissa hankeyhtiössä Turun, Tampe-
reen ja itäisen suunnan suunnittelukustannusten kattamiseen ja toiminnan organisoinnista synty-
viin sekä muihin kustannuksiin. Valtion omistusosuus suunnitteluyhtiöissä on vähintään 51 pro-
senttia. Pääomituksen edellytyksenä on, että kaupungit ja muut mahdolliset hyötyvät julkisyhtei-
söt sitoutuvat maksamaan syntyviä suunnittelun kokonaiskustannuksia siten, että valtion
osuudeksi niistä jää enintään 51 prosenttia. Valtio ei luovuta miltään osin päätösvaltaansa han-
keyhtiöille taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa.

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
23 933 000 euroa.

10. Liikenne- ja viestintäverkot

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 32 728 000 euroa.
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Vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa tehty vuoden 2020 talousarviossa myönnetyn kolme-
vuotisen siirtomäärärahan peruutus 600 000 euroa kumotaan.

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 3 768 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hank-
keeseen

1) vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle
menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 17 000 000 euroa

2) Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen, 1. vaihe liittyen siten, että siitä saa aiheutua val-
tiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 24 500 000 euroa

3) vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin
tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 31 000 000 euroa

4) vt 5 Hurus—Hietanen -tieosuuden kehittäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle
menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 12 300 000 euroa

5) Laurila—Tornio—Haaparanta -rataosan sähköistäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua
valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 18 000 000 euroa

6) Joensuun ratapihan parantaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiem-
mat sopimukset mukaan lukien enintään 83 000 000 euroa

7) Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja
aiemmat sopimukset mukaan lukien enintään 42 000 000 euroa

8) Iisalmi—Ylivieska, sähköistys ja Iisalmen kolmioraide liittyen siten, että siitä saa aiheutua val-
tiolle menoja aiemmat sopimukset mukaan lukien enintään 64 000 000 euroa

9) Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe liittyen siten, että siitä saa ai-
heutua valtiolle menoja aiemmat sopimukset mukaan lukien enintään 155 000 000 euroa

10) vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua val-
tiolle menoja aiemmat sopimukset mukaan lukien enintään 50 000 000 euroa

11) Hailuodon kiinteä yhteys liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmat sopi-
mukset mukaan lukien enintään 106 000 000 euroa

12) Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu liittyen siten, että siitä saa aiheu-
tua valtiolle menoja aiemmat sopimukset lukien enintään 6 800 000 euroa

13) Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen liittyen siten,
että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmat sopimukset mukaan lukien enintään 54 000 000
euroa.
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Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia
hankkeeseen Vt 9 parantaminen ja st 562 Lentokentäntien liikennejärjestelyt liittyen siten, että
siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 42 600 000 euroa.

78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen Suhangon kaivoksen tieyhteyden
rakentaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 3 150 000 euroa edel-
lyttäen, että kaivostoiminta on käynnistynyt.

20. Liikenteen ja viestinnän palvelut

50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen ja eräiden muiden valtiontukitehtävien 
toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 521 000 euroa.

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
3 521 000 euroa.

51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 7 771 000 euroa.

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
541 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten että, määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa Sähköisen
raskaan liikenteen ekosysteemin kehittäminen -hankkeelle (RRF pilari3).

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää tietoturvasetelinä makset-
taviin valtionavustuksiin sekä pienten ja keskisuurten yritysten kyberkompetenssihankkeiden
kansalliseen omarahoitukseen.

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

Hankintatuki täyssähköhenkilöautoille sisältäen henkilöauto-
jen etanoli- ja kaasukonversiotuet 13 521 000

Hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille 4 500 000

Hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille kuorma-autoille 5 000 000

Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemi (RRF pilari3) 1 500 000

Tieliikenteen turvallisuustoiminta 8 600 000
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Pääluokka 32 

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 909 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 2 099 000 euroa jatkuvan op-
pimisen uudistukseen (RRF pilari3).

Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
626 000 euroa.

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

Momentilta vähennetään 243 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu

1) 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3)

2) 1 176 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) ja

3) 70 000 euroa kasvun kiihdyttämisohjelmaan (RRF pilari3)

osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 460 000 euroa.

04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 160 000 euroa.

Rautatieliikenteen ammattikoulutus 841 000

Saimaan alueen luotsauksen hintatuki ja luotsausvalmiuden 
ylläpito 3 800 000

Tietoturvasetelinä maksettavat valtionavustukset 6 000 000

Kansallinen omarahoitusosuus pk-yritysten kyberkompetens-
sihankkeisiin 250 000

Yhteensä 44 012 000
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Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 6 000 000 euroa matkai-
lualan kestävään ja digitaalisen kasvuun (RRF pilari3).

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
160 000 euroa.

06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa
koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyis-
tä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 2 700 000 euroa.

08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 240 000 euroa.

20. Uudistuminen ja vähähiilisyys

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 36 550 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa tehdä uusia rahoituspäätöksiä enin-
tään 571 518 000 eurolla.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että valtuudesta 14 700 000 euroa on varattu mi-
kroelektroniikan arvoketjuun (RRF pilari2), valtuudesta 7 300 000 euroa on varattu 6G:n, tekoä-
lyn ja kvanttilaskennan kehittämisympäristöihin (RRF pilari2), valtuudesta 20 000 000 euroa on
varattu innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuurin edistämiseen (RRF pilari3) sekä määrärahasta
800 000 euroa ja valtuudesta 1 000 000 euroa on varattu matkailualan kestävän ja digitaalisen
kasvun tukemiseen (RRF pilari3).

41. Energiatuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 111 480 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että valtuudesta on varattu 154 350 000 euroa energiainf-
rastruktuuri-investointeihin (RRF pilari1) ja 124 350 000 euroa energiateknologian uusiin inves-
tointeihin (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
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47. Julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistäminen (siirto-
määräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 15 000 000 euroa.

48. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 133 000 000 euroa.

49. InvestEU-ohjelman kansallinen rahoitusosuus (arviomääräraha)

Valtuus

Vuonna 2022 saa tehdä InvestEU-ohjelman kansalliseen rahoitusosuuteen kohdistuvia sitoumuk-
sia, joista aiheutuu menoja vuoden 2022 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 14 100 000 eurolla.

88. Pääomasijoitus Ilmastorahasto Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
100 000 000 euroa.

30. Työllisyys ja yrittäjyys

31. Ravitsemisyrittäjien tukeminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ravitsemisyrittäjien uudelleen työllistämisen tukemisesta ja toiminnan ra-
joitusten hyvittämisestä annetun lain (403/2020) mukaisesti ravitsemisliikkeiden uudelleen työl-
listämisen tukemiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 16 000 000 euroa.

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 1 591 000 euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
1 980 000 euroa.

95. Vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.
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40. Yritysten erityisrahoitus

47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 100 000 000 euroa.

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

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
50 000 000 euroa.

Pääluokka 33 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

02. Valvonta

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut

50. Perhe-etuudet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 87 000 000 euroa.

53. Sotilasavustus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.
34



951/2022  
54. Asumistuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 60 000 000 euroa.

20. Työttömyysturva

50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomäärära-
ha)

Momentilta vähennetään 130 000 000 euroa.

52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 150 000 000 euroa.

55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 340 000 euroa.

40. Eläkkeet

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 130 000 euroa.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomäärära-
ha)

Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa.

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2021 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää
enintään 2 622 000 euroa Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain
18 §:n perusteella hankintoihin mielenterveyspalveluiden jonojen purkuun.

37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustan-
nuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.
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38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään 110 000 000 euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
50 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) covid-19 testauksesta, rokottamisesta ja potilaan hoidosta aiheutuvien kustannusten sekä mui-
den välittömien covid-19 kustannusten korvaamiseen valtionavustuksina kunnille ja kuntayhty-
mille sekä Ahvenanmaan maakunnalle

2) covid-19 testausteknologiaan liittyviin kustannuksiin

3) rajanylityspaikkojen covid-19 terveysturvallisuuden vahvistamisesta aiheutuviin kustannuk-
siin valtionavustuksina kunnille ja kuntayhtymille sekä Ahvenanmaan maakunnalle

4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän, myös virkaan nimettyjen, palk-
kaamiseen ja toimeenpanosta aiheutuvien muiden toimintamenojen maksamiseen sekä muiden
välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen avustuskokonaisuuden hallinnointia ja koordi-
nointia varten.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuodelta 2021 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää
enintään 895 000 000 euroa covid-19 testauksesta ja jäljittämisestä aiheutuvien kustannusten
korvaamiseen valtionavustuksina kunnille ja kuntayhtymille, enintään 5 000 000 euroa covid-19
testausteknologiaan liittyviin kustannuksiin, enintään 30 000 000 euroa rajanylityspaikkojen co-
vid-19 terveysturvallisuuden vahvistamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä enintään
635 000 000 euroa valtionavustuksina kunnille, kuntayhtymille sekä Ahvenanmaan maakunnal-
le muiden välittömien covid-19 kustannusten korvaamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuodelta 2021 siirtynyttä rajanylityspaikko-
jen covid-19 terveysturvallisuuden vahvistamiseen myönnettyä määrärahaa saa käyttää myös ra-
janylityspaikoilla testauksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Määrärahaa saa käyt-
tää myös muiden välittömien kulutusmenojen maksamiseen avustuskokonaisuuden hallinnointia
ja koordinointia varten.

39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 9 500 000 euroa.

80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta

42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.
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Pääluokka 35 

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

20. Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
2 000 000 euroa.

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
1 595 000 euroa.

61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
550 000 euroa.

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitus-
osuutta koskevien menojen maksamiseen.

34. Avustukset kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöjen öljy- ja kaasulämmityksestä luo-
pumiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 4 900 000 euroa.

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
11 000 000 euroa.

Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:
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Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) nojalla kunnille, seurakunnille ja yhdistyk-
sille myönnettävään avustukseen kunnan, seurakunnan tai yhdistyksen omistaman rakennuksen
öljy- tai kaasulämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen tai öljy- tai
kaasulämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin.

Avustusta ei kuitenkaan myönnetä, jos lämmitysjärjestelmä muutetaan fossiilisia polttoaineita
käyttäväksi rakennuskohtaiseksi lämmitysjärjestelmäksi, öljylämmitysjärjestelmä muutetaan uu-
siutuvalla polttoöljyllä toimivaksi tai kaasulämmitysjärjestelmä muutetaan biokaasulla toimivak-
si.

Avustusta myönnetään 20 % avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista
kustannuksista.

Avustusta myönnetään 30 % kunnille avustuspäätöksessä avustettavaksi hyväksytyistä ja toteu-
tuneista kustannuksista. Kunnille myönnettäviä avustuksia korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos
kunta on liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksyttäisiin tavanomaiset lämmitysjärjestel-
män muuttamisesta aiheutuneet suunnittelu-, purku-, kierrätys-, laite- ja asennuskustannukset,
mukaan lukien liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä ohjaus- ja automaatiojär-
jestelmästä sekä öljysäiliön poistamisesta aiheutuvat kustannukset.

Avustus myönnetään suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Maksatus tapahtuu
toteutuneiden kustannusten mukaan.

Valtionapuviranomaisena toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tar-
koitukseen.

37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
190 000 euroa.

52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustuslain (688/2001) nojalla asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköisen lii-
kenteen latausinfran rakentamiseen. Sähköisen liikenteen latausinfran rakentamisella tarkoite-
taan kiinteistön sähköjärjestelmiin kohdistuvia muutostöitä, joiden tarkoituksena on mahdollis-
taa sähköauton toiminnallinen latausvalmius autopaikalla. Avustusta voidaan myöntää myös py-
säköintiyhtiöille, jos ne toteuttavat asemakaavassa määriteltyä asukaspysäköintiä omakustannus-
periaatteella ja avustuksella toteutettava latausinfra on tarkoitettu asukaspysäköinnin käyttöön.
Avustusta myönnetään hankkeille, joissa toiminnallinen latausvalmius toteutetaan vähintään vii-
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delle autopaikalle, tai alle viiden autopaikan kiinteistöillä hankkeille, joissa toiminnallinen la-
tausvalmius toteutetaan kaikille autopaikoille. Avustusta ei myönnetä uudisrakennuskohteille

2) kulutusmenojen maksamiseen liittyen avustuksen hakijoille suunnatun opas- ja ohjemateriaa-
lin painatukseen ja muuhun viestintään, hankkeen kannalta tarpeellisiin virkamatkoihin sekä
avustuksen myöntö- ja maksatusprosessiin liittyviin tietojärjestelmäkuluihin

3) enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen
maksamiseen

4) latauslaitteisiin liittyviin kustannuksiin, mikäli latauslaitteet ovat avustusta hakevan yhteisön
suorassa omistuksessa tai kohdan 1) mukaisen pysäköintiyhtiön omistuksessa ja tulevat asukas-
pysäköintikäyttöön. Lisäksi edellytyksenä on, että latauslaite on varustettu sähköauton jatkuvaan
säännönmukaiseen lataamiseen tarkoitetulla tyypin 2 liittimellä (pistorasia tai pistoke), ja että sii-
nä on valmius 11 kW tehon käyttämiseen. Lisäksi suositellaan, että latauslaitteessa on kuorman-
hallintatoiminnallisuus tai siihen on sellainen kytkettävissä.

Avustusta myönnetään 35 % toteutuneesta arvonlisäverollisesta kokonaiskustannuksesta, kuiten-
kin enintään 90 000 euroa hakijaa kohti. Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksy-
tään sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamisen edellyttämät kiinteistön sähköliittymään,
sähkönousuihin, sähköpääkeskukseen sekä putkitukseen ja kaapelointeihin kohdistuvat muutos-
työt ja näihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt. Tarvekartoituksen ja suunnittelun koh-
tuulliset kustannukset ovat avustettavia, jos itse latausinfrastruktuurin parantamistoimenpide to-
teutetaan. Avustuskelpoiseksi kustannukseksi yhtä hankkeessa toteutettavaa latausvalmiutta koh-
ti hyväksytään kuitenkin enintään 4 000 euroa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tekee
avustuspäätökset suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Maksatus tapahtuu to-
teutuneiden kustannusten mukaan enintään myönnettyyn summaan asti.

Kaikki avustuksella toteutettavat latauspisteet ja toiminnalliset latausvalmiudet tulee olla varus-
tettu 11 kW sähkönsyötöllä. Latausjärjestelmän sähkönsyöttökapasiteetin mitoitus ja mahdolli-
nen kuormanhallinta voidaan toteuttaa hankkeen toteutushetken kannalta tarkoituksenmukaisella
tavalla.

Avustusta voi hakea useammassa erässä. Jokaisessa toteutuserässä täytyy valmistua vähintään
viisi latausvalmiutta. Pysäköintiyhtiöiden tulee toteuttaa latausvalmiuksia asukaspysäköinnin
tarpeen mukaisesti. Avustuksella toteutettua järjestelmää tai sen osia ei saa laajennuksen yhtey-
dessä purkaa. Latauslaitteita voi hankkia avustettuna jo rakennettuun latausinfraan, vähintään vii-
den autopaikan tarpeisiin kerrallaan. Kaikissa tapauksissa hankittavien laitteiden tulee täyttää
kohdassa 4) mainitut ehdot.

Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tar-
koitukseen. Avustukseen sovelletaan EU:n valtiontukisääntelyn de minimis -asetusta. Avustusta
ei myönnetä rakennusten varustamisesta sähköautojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla
sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain (733/2020) 6.2 §:n ja 8.2 §:n mukaisten vaa-
timusten toteuttamiseen. Avustuksen hakijan on hakemuksessa ilmoitettava, jos hankkeessa on
kyse em. säännöksissä tarkoitetusta laajamittaisesta peruskorjauksesta.
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53. Avustukset työpaikkakiinteistöjen sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirto-
määräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyö-
vuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
933 000 euroa.

56. Avustukset asuinrakennusten öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 28 900 000 euroa.

Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustuslain (688/2001) nojalla pientalojen omistajille myönnettävään avustukseen öljy-
lämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen öljylämmityksestä mui-
hin lämmitysmuotoihin siten kuin asetuksella (803/2021) säädetään

2) valtionavustuslain (688/2001) nojalla pientalojen omistajille myönnettävään avustukseen
pientalon maakaasua käyttävän pääasiallisen lämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitys-
muodon muuttamiseen kaasulämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin

3) avustuksesta viestimiseksi sekä avustuksen hakijoille suunnatun opas- ja ohjemateriaalin val-
misteluun sekä hakijoiden informaatiotukeen liittyvien kulutusmenojen maksamiseen.

Maakaasusta lämmitysjärjestelmänä luovuttaessa avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jot-
ka aiheutuvat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon fossiilista maakaasua käyttävän
pääasiallisen lämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin
lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia läm-
mitysjärjestelmiä.

Avustusta ei kuitenkaan myönnetä, jos kaasulämmitysjärjestelmä muutetaan biokaasulla toimi-
vaksi. Avustusta myönnetään 4 000 euroa pientalon kaasulämmitysjärjestelmää kohti, kun pien-
talossa siirrytään kaasulämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpö-
pumppuun, ja 2 500 euroa pientalon kaasulämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään
kaasulämmityksestä muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustus myönnetään suunnitelmaan perustu-
van kustannusarvion mukaisesti. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet
7.4.2022 jälkeen. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan.

Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain (1599/2009)
tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi.

Avustuksen myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja maksatuksen hoitaa ELY-kes-
kusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.
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Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tar-
koitukseen tai jos asuinrakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun ta-
loudelliseen toimintaan.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

60. Siirto Valtion asuntorahastoon

Avustukset

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa Valtion asuntorahaston varoista val-
tionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää yhteensä enintään 70 000 000 euroa asuinrakennuk-
sille energiatehokkuusavustuksia siten kuin annetulla valtioneuvoston asetuksella (1341/2019)
säädetään ja avustuksia kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukoläm-
pöön soveltuviksi siten kuin annetulla valtioneuvoston asetuksella (773/2022) säädetään.

95. InvestEU-ohjelman kansallinen rahoitusosuus (arviomääräraha)

Valtuus

Vuonna 2022 saa tehdä InvestEU-ohjelman kansalliseen rahoitusosuuteen kohdistuvia sitoumuk-
sia, joista aiheutuu menoja vuoden 2022 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 45 650 000 euroa.

Pääluokka 36 

VALTIONVELAN KOROT

01. Valtionvelan korko

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 109 000 000 euroa.

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2022 neljättä lisätalousarviota sovelletaan
1 päivästä joulukuuta 2022 alkaen.
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