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YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan vuoden 2007 talousarvioesitystä (HE 122/
2006 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden
2007 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 12.9.2006 eikä valtiova-
rainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään. 

TalouskehitysHallituksen talousarvioesitys sekä täydentävä esitys perustuvat
valtiovarainministeriön syyskuun suhdanne-ennusteeseen. Siten
bruttokansantuote kasvaa kuluvana vuonna 4,5 prosenttia nojautuen
laaja-alaisesti sekä ulkomaiseen että kotimaiseen kysyntään. Vuon-
na 2007 kasvu hidastuu mutta yltää silti vielä kolmeen prosenttiin.

TuloarviotSekalaisten tulojen arvio nousee 35 milj. euroa. Omaisuudenhoi-
toyhtiö Arsenal Oy:n ennakkojako-osuuksista arvioidaan kertyvän
tuloja 15,8 milj. euroa. Valtion vakuusrahaston tuloutus budjettita-
louteen arvioidaan 4,2 milj. euroksi.

Määrärahat ja tasapainoTalousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan 109 milj. euron
lisäystä. Budjettitalouden ylijäämä pienenee täydentävän esityksen
johdosta 74 milj. eurolla. Vuoden 2007 talousarviossa valtionvelan
vähentäminen supistuu siten yhteensä 89 milj. euroon. 

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys
2003 2004 2005* 2006** 2007**

Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 145,9 151,9 157,4 166,8 173,4
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 1,8 3,5 2,9 4,5 3,0
Työttömyysaste, % 9,0 8,8 8,4 7,7 7,4
Työllisyysaste, % 67,3 67,2 68,0 68,8 69,1
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 0,9 0,2 0,9 1,5 1,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 4,1 4,1 3,4 3,8 4,1

Taulukko 2. Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan
2002 2003 2004 2005* 2006** 2007**

suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, prosenttia

Verot ja sosiaaliturvamaksut 44,5 43,8 43,5 43,8 43,0 42,7
Julkisyhteisöjen menot 48,8 50,0 50,3 50,1 49,0 48,7
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto 4,1 2,3 2,1 2,5 2,9 2,8

Valtionhallinto 1,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3
Paikallishallinto -0,2 -0,6 -0,8 -0,7 -0,3 -0,1
Sosiaaliturvarahastot 3,0 2,5 2,5 2,7 2,6 2,6

Työeläkelaitokset 3,0 2,7 2,7 2,8 2,5 2,4
Muut sosiaaliturvarahastot 0,0 -0,2 -0,2 -0,1 0,1 0,2

Julkisyhteisöjen velka (EMU) 41,3 44,3 44,3 41,3 39,1 37,7
Valtionvelka 41,2 43,4 42,0 38,2 35,8 34,4
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IT- ja tuottavuushankkeet IT-hankkeisiin ehdotetaan yhteensä 38 milj. euroa, josta 9 milj.
euroa rahoitetaan osakemyyntituloilla.

Poliisitoimelle ehdotetaan 2 milj. euron määrärahaa biometristen
tunnisteiden käyttöön siirtymisen johdosta. Sisäasiainministeriön
toimintamenoihin ehdotetaan 0,8 milj. euron lisämäärärahaa säh-
köistä asiointia parhaiten edistävien toimenpiteiden selvittämiseen.
Vesikulkuneuvorekisterin perustamista varten ehdotetaan rekisteri-
hallinnolle 0,2 milj. euron määrärahaa. 

Kuntien valtionosuuksista siirretään 5 milj. euroa kuntien infor-
maatioteknologiaa parantaviin hankkeisiin.

Tullilaitoksen IT-järjestelmien uudistamiseen ehdotetaan 18 milj.
euron määrärahaa. Verohallinnolle ehdotetaan 0,4 milj. euroa Kat-
so-organisaatiotunnistuspalvelun laajentamiseen koko julkisen hal-
linnon ja yritysten käyttöön. 

Valtionjohdon ja turvallisuusviranomaisten käyttöön tarkoitetun
suojatun tietojärjestelmän (VALTU) ylläpitoon ja kehittämiseen
ehdotetaan 0,5 milj. euroa. 

Kansaneläkelaitoksen sähköisen arkiston perustamiseen varaudu-
taan 2 milj. euron määrärahalla.

Yliopistojen yhteiseen käyttöön hankittavan supertietokoneen
vuoden 2007 maksuerän suorittamiseen ehdotetaan 4 milj. euroa.
Arkistolaitoksen sähköisten aineistojen vastaanotto- ja palvelujär-
jestelmän kehittämiseen esitetään 0,25 milj. euron määrärahaa.

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen Tekesin val-
tuuksia lisätään 6 milj. euroa Euroopan Unionin vuosina 2007—
2013 toteutettavaan teknologiseen ARTEMIS-yhteisaloitteeseen
osallistumista varten. Vuonna 2007 alkavan uuden osaamiskes-
kusohjelman koordinointiin esitetään perustettavaksi enintään 13
valtakunnallista osaamiskeskusklusteria ja määrärahaa tähän tarkoi-
tukseen 2,6 milj. euroa. Energiamarkkinaviraston päästökauppare-
kisterin kehittämiseen ehdotetaan 0,13 milj. euron määrärahaa. Tie-
totekniikan standardisoinnin kehittämisen valtionavustukseen eh-
dotetaan 0,2 milj. euron lisäystä.

YK ja kriisinhallinta Suomi osallistuu YK:n UNIFIL-operaatioon Libanonissa. Sen ko-
konaiskustannukset v. 2007 ovat 21,4 milj. euroa, joista ulkoasiain-
ministeriön hallinnonalan osuus on 11,6 milj. euroa henkilöstöme-
noina ja puolustusministeriön hallinnonalan osuus 9,8 milj. euroa
kalusto- ja hallintomenoina. Ulkoasiainhallinnon osuudesta rahoite-
taan 2,2 milj. euroa sotilaallisten rauhanturvamäärärahojen sisäisin
järjestelyin ja 9,3 milj. euroa lisämäärärahalla. Puolustushallinnon
osuudesta rahoitetaan 1,4 milj. euroa rahoitetaan sotilaallisen krii-
sinhallinnan kalusto- ja hallintomäärärahojen sisäisin järjestelyin ja
8,5 milj. euroa lisämäärärahalla.

Ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön hallinnonalojen
rauhanturvamenojen mitoituksessa on lisäksi varauduttu siihen, että
ne kattavat mahdollisen Saksa-johtoisen EU:n taisteluosaston nel-
jän kuukauden mittaisen operaation menot.
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Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla on lisäksi esitetty 8,6 milj.
euron lisäystä kansainvälisiin jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin.
Pääosa johtuu YK:n UNIFIL-operaation kustannuksista sekä kurs-
simuutoksista. 

LiikenneMatkustaja-alusten miehistökustannusten tukea ehdotetaan lisät-
täväksi vuositasolla noin 7,6 milj. eurolla ajanjaksolla 1.1.2007—
31.12.2009 muuttamalla ulkomaan liikenteen kauppa-alusluettelo-
lakia siten, että tuki kattaa täysimääräisesti maksetut työnantajan
sosiaaliturva- ja eräät muut vakuutusmaksut. Perustienpitoon ehdo-
tetaan 2,5 milj. euron lisäystä liikenneruuhkien helpottamiseksi vä-
lillä Hamina—Virojoki. Länsimetron suunnitteluun ehdotetaan 1,5
milj. euron määrärahaa ja 15 milj. euron sopimusvaltuutta. Vuosaa-
ren sataman liikenneväylien kustannusarvio on noussut ja valtuutta
tehdä sitoumuksia ehdotetaan korotettavaksi 237,4 milj. eurosta 289
milj. euroon sekä määrärahaa lisättäväksi 20 milj. euroa.

Kuntien valtionosuudetKuntien valtionosuuksia ehdotetaan kuntien verotuloihin perustu-
vien tasauserien muuttumisen johdosta lisättäväksi 6,2 milj. euroa.

RakennerahastotAlkavan ohjelmakauden 2007—2013 EU:n ja valtion rahoitus-
osuudet ehdotetaan koottavaksi kunkin rahaston hallintoviranomai-
sina toimivien ministeriöiden eli sisäasiainministeriön ja työminis-
teriön pääluokkiin.

Rakennerahasto-ohjelmien tarkastusviranomainen perustetaan
valtiovarain controller -toiminnon yhteyteen siirtämällä kaksi vir-
kaa sekä sisäasiain- että kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Muut asiatLähialueyhteistyöhön ehdotetaan 1 milj. euron lisämäärärahaa
Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahaston Suomen
osuuden täydentämiseksi.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan liittyviä hank-
keita on tullut vireille ostojen sijasta enemmän korvaushankkeina,
minkä vuoksi luonnonsuojeluun liittyvissä korvauksissa ehdotetaan
varauduttavaksi 2 milj. eurolla näihin vapaaehtoisiin suojeluhank-
keisiin.

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukivaltuutta nos-
tetaan 1 milj. eurolla yksinyrittäjiä koskevan työllistämiskokeilun
rahoittamiseksi. Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen voidaan
maksaa tukea Kehys-Kainuun, Torniolaakson, Itä-Lapin ja Pielisen
Karjalan seutukunnissa sekä Ilomantsin ja Rautavaaran kunnissa.

Lappeenrannan Huhtiniemen kalmistojen tutkimista varten ehdo-
tetaan 0,1 milj. euron lisäystä.

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Helsingin kaupun-
gin ja valtion välisen sopimuksen perusteella korvauksetta ja muu-
toin Senaatti-kiinteistöjen sopimin ehdoin Helsingin kaupungille
ns. Kamppi—Töölönlahti -sopimusalueeseen kuuluva  määräala.

Rajavartiolaitoksen Emäsalossa sijaitsevan merivartioaseman ja
sataman suunnittelumenoihin ehdotetaan 0,2 milj. euroa.

Valtionvelan korkomenoihin arvioidaan tarvittavan 44 milj. euroa
aiemmin ennakoitua enemmän lyhyiden korkojen nousun vuoksi.
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Eräiden menoarvioiden 
tarkentuminen

Eräiden menojen tarvearviot ovat nousseet. Tämän vuoksi työttö-
myysturvaan esitetään 10 milj. euron ja sotilasvammakorvauksiin
15,6 milj. euron määrärahalisäyksiä. 

Eräiden menojen tarvearviot ovat alentuneet. Tästä syystä esite-
tään määräraha-arvioita alennettavaksi sairausvakuutuslaista johtu-
vien valtion menojen osalta 9 milj. eurolla, yrittäjien eläkelaista joh-
tuvien valtion menojen osalta 8 milj. eurolla ja kansaneläkelaista
johtuvien valtion menojen osalta 2,2 milj. eurolla. Valtionosuutta
kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin alennetaan 40 milj.
eurolla toimeentulotukimenojen arvioinnin perustana olevien tilas-
totietojen tultua käytettäviksi vuoden 2005 osalta.

Valtion rahoitusosuutta EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun ke-
hittämisestä vähennetään 10 milj. euroa vuodelta 2006 siirtyvien
määrärahojen vuoksi.

Vaalikauden kehys Vuoden 2007 kehystasoon tehdään noin 7 milj. euron hintataso-
tarkistus KEL- ja TEL-indeksien vahvistamisen johdosta. Tarkis-
tuksen jälkeen vuoden 2007 menokehys on 30 517 milj. euroa. 

Vuonna 2006 omaisuuden myynnistä on kertynyt nettotuloja 946
milj. euroa, joista hallituksen päätöksen mukaisesti voidaan 500
milj. euroa ylittävästä osasta käyttää 20 % eli 89 milj. euroa kerta-
luonteisiin lisämenoihin lähinnä infrastruktuuri-investointeihin
sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseen menosäännön es-
tämättä. Talousarvioesityksessä ehdotettiin sellaisia määrärahojen
lisäyksiä vuodelle 2007, joiden rahoitus jätettiin katettavaksi tule-
vista osakemyyntituloista, yhteensä jo 80 milj. euroa. Loput kerty-
neiden osakemyyntitulojen jakovarasta eli 9 milj. euroa ehdotetaan
käytettäviksi tässä esityksessä ehdotettuihin viiteen it-hankkeeseen
momenteilla 26.75.21, 28.01.21, 28.18.21, 28.80.27 ja 29.50.22.

Kehyksen piiriin kuuluvien määrärahojen määräksi ehdotetaan
yhteensä 30 271 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi varaukseksi
suhteessa kehystasoon jää 61 milj. euroa. Kehyksen ulkopuolisten
määrärahojen määräksi ehdotetaan 10 157 milj. euroa.

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa

Osasto

Hallituksen
esitys

talousarvioksi
Täydentävä

esitys Yhteensä

11. Verot ja veronluonteiset tulot 35 091 576 000 - 35 091 576 000
12. Sekalaiset tulot 3 817 427 000 35 453 000 3 852 880 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 338 075 000 - 1 338 075 000
15. Lainat 234 680 000 - 234 680 000
Yhteensä 40 481 758 000 35 453 000 40 517 211 000
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Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, 
euroa

Pääluokka

Hallituksen
esitys

talousarvioksi
Täydentävä

esitys Yhteensä

21. Eduskunta 112 349 000 - 112 349 000
22. Tasavallan presidentti 9 943 000 - 9 943 000
23. Valtioneuvosto 51 909 000 535 000 52 444 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 973 684 000 18 786 000 992 470 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 706 477 000 175 000 706 652 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 584 356 000 13 164 000 1 597 520 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 225 281 000 10 310 000 2 235 591 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 995 452 000 21 269 000 6 016 721 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 551 714 000 3 329 000 6 555 043 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 633 274 000 -9 603 000 2 623 671 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

nonala 1 772 805 000 33 959 000 1 806 764 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallin-

nonala 1 013 151 000 485 000 1 013 636 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 703 986 000 -30 413 000 11 673 573 000
34. Työministeriön hallinnonala 1 937 782 000 3 786 000 1 941 568 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 742 726 000 -602 000 742 124 000
36. Valtionvelan korot 2 303 700 000 44 000 000 2 347 700 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen) 40 318 589 000 109 180 000 40 427 769 000

37. Valtionvelan vähentäminen 163 169 000 -73 727 000 89 442 000
Yhteensä 40 481 758 000 35 453 000 40 517 211 000
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YLEISET MÄÄRÄYKSET

Menomomentteja koskevat yleiset määräykset

Menojen laadun mukaiset momentit

Siirtomenot (30—69)

61—65. EU:n rakennerahasto-osuudet ja 
vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siir-
rot kotimaahan

Momenteille on budjetoitu varainsiirrot Eu-
roopan unionin komission kanssa hyväksyttä-
vien EU:n rakennerahastojen tavoite- ja yhtei-
söaloiteohjelmien mukaisten valtion omien ja
muiden hankkeiden EU:n rahoituksen suoritta-
miseen. EU:n osallistuminen ohjelmiin on
merkitty momentille 61 ja vastaava valtion ra-
hoitus momentille 62 ohjelmakauden 2000—
2006 osalta. Kalatalouden ohjaamisen rahoi-
tusvälineen rahoitusosuus on poikkeuksellises-
ti budjetoitu momentille 62 (30.40.62). Ohjel-
makauden 2007—2013 osalta EU:n osallistu-

minen ohjelmiin on merkitty momenteille
26.98.64 ja 34.05.64 sekä vastaava valtion ra-
hoitus momenteille 26.98.65 ja 34.05.65.

Muille 63—65 momenteille on merkitty sel-
laiset erittelemättömät siirrot, joiden jakamista
kuntien, elinkeinoelämän ja kotitaloussektorin
kesken ei ole voitu edeltäkäsin suorittaa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa Meno-
jen laadun mukaiset momentit -luvun Siirto-
menot (30—69) -luvun kohdat 61—62. EU:n
rakennerahasto-osuudet ja vastaavat valtion
rahoitusosuudet ja 63—65. Muut siirrot koti-
maahan.

Muutos aiheutuu uuden ohjelmakauden
2007—2013 rakennerahasto-ohjelmien varo-
jen kokoamisesta ao. rahaston hallintoviran-
omaisen pääluokkaan.
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Osasto 12
SEKALAISET TULOT

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tu-
lot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 160 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 1 860 000 euroa talousarvioesityksen
1 300 000 euroon nähden kertyy pääasiassa

Suomen Libanonin kriisinhallintajoukon tu-
loista.

2007 talousarvio 3 160 000
2006 II lisätalousarvio 7 346 000
2006 talousarvio 1 390 000
2005 tilinpäätös 1 744 524

27. Puolustusministeriön hallinnonala

99. Puolustusministeriön hallinnonalan
muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 6 667 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys on 4 115 000 euroa talousarvioesityk-
sen 2 552 000 euroon nähden. Tästä 2 660 000
euroa kertyy YK:n maksamista Suomen Liba-
nonin kriisinhallintajoukon materiaali- ja va-
rustekorvauksista, 1 400 000 euroa Irlannin
Suomelle maksamista Libanonin tukikohdan
vuokrista ja 55 000 euroa muiden kriisinhallin-
taoperaatioiden tuloista.
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2007 talousarvio 6 667 000
2006 II lisätalousarvio 9 045 000
2006 I lisätalousarvio 1 660 000
2006 talousarvio 913 000
2005 tilinpäätös 24 752 450

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttami-
sesta

Momentille arvioidaan kertyvän
20 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Momentti palautetaan ta-
lousarvioesitykseen.

Tuloista 15 790 000 euroa kertyy Omaisuu-
denhoitoyhtiö Arsenal Oy:n, selvitystilassa,

ennakkojako-osuuksista ja 4 210 000 euroa
Valtion vakuusrahaston tuloutuksesta budjetti-
talouteen.

2007 talousarvio 20 000 000
2006 talousarvio 30 000 000
2005 tilinpäätös 45 569 751

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot
EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän
327 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 1 900 000 euroa talousarvioesityksen
325 100 000 euroon nähden aiheutuu ohjelma-
kauteen 2000—2006 kohdistuvien valtuuksien
uudelleenbudjetoinnista seuraavista tuloista.

2007 talousarvio 327 000 000
2006 talousarvio 32 948 000
2005 tilinpäätös 21 398 539

(30.)  (12.30.30 ja 73) Elintarviketurvalli-
suusviraston tulot

S e l v i t y s o s a :  Momentti ja sen tuloarvio
ehdotetaan poistettavaksi talousarvioesityk-
sestä.

Muutos aiheutuu esityksestä laiksi kasvin-
suojeluaineista ja laeiksi kemikaalilain ja ri-
koslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 147/
2006 vp), jonka hallitus on antanut eduskun-
nalle.

Uudella lainsäädännöllä kumotaan torjunta-
ainelaki, jonka 7 §:n perusteella tälle momen-
tille talousarvioesitystä valmisteltaessa arvioi-
tiin kertyvän veroluontoisia maksuja. Uuden
lainsäädännön maksut perustuvat maksuperus-
telakiin ja niitä koskevat menot ja tulot otetaan
huomioon momentin 30.30.21 nettomäärära-
hassa.

2006 talousarvio 3 130 000
2005 tilinpäätös 7 348 537
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31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 57 808 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys talousarvioesityksen 45 600 000 eu-
roon nähden on 12 208 000 euroa. Viitaten
momentin 31.99.78 perusteluihin lisäys vastaa
Vuosaaren sataman liikenneväylien rakenta-

misesta aiheutuvista menoista Helsingin kau-
pungin rahoitusosuutta.

2007 talousarvio 57 808 000
2006 II lisätalousarvio -4 587 000
2006 I lisätalousarvio 7 056 000
2006 talousarvio 44 350 000
2005 tilinpäätös 48 391 909

35. Ympäristöministeriön hallinnonala

99. Ympäristöministeriön hallinnonalan
muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 2 500 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 6 000 000 euroon nähden aiheutuu

Life+ rahoituskauden 2007—2013 säädösten
käsittelyn viivästymisestä.

2007 talousarvio 3 500 000
2006 talousarvio 2 900 000
2005 tilinpäätös 1 704 495
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Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTO

02. Valtioneuvoston kanslia

21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 22 574 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 150 000 euroa talousarvioesityksen
22 424 000 euroon nähden aiheutuu valtioneu-
voston tilannekeskuksen päivystyksen järjestä-
misestä.

2007 talousarvio 22 574 000
2006 I lisätalousarvio 200 000
2006 talousarvio 21 250 000
2005 tilinpäätös 22 064 000

23. Varaus politiikkaohjelmiin (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään 385 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Momentti lisätään talous-

arvioesitykseen.
Määrärahaa on tarkoitus käyttää tulevan hal-

lituskauden mahdollisten neljän ohjelmajohta-
jan ja heidän sihteeriensä palkkausmenoihin
kahdeksan kuukauden ajalta.

2007 talousarvio 385 000
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Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ulkoasiainhallinto

21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
184 935 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 105 000 euroa talousarvioesityk-
sen 185 040 000 euroon nähden aiheutuu yh-

den henkilön palkkaus- ja muiden menojen
siirrosta momentille 25.01.21.

2007 talousarvio 184 935 000
2006 II lisätalousarvio -44 000
2006 I lisätalousarvio 3 280 000
2006 talousarvio 179 184 000
2005 tilinpäätös 177 363 000

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö

66.  (24.30.66 ja 67) Varsinainen kehitysyh-
teistyö (siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää myös kehitysyhteis-
työhallinnon menojen maksamiseen, kun ne ai-
heutuvat henkilökunnan koulutuksesta, kohde-
maihin, kohdemaissa ja niitä käsitteleviin kan-
sainvälisiin hallitustenvälisiin järjestöihin ja
rahoituslaitoksiin sekä Euroopan yhteisöön
tehtävistä kehitysyhteistyöhallinnon virkamat-
koista, toimistoautomatiikan hankinnasta sekä
kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvien asian-
tuntijapalkkioiden maksamisesta. Humanitaa-
riseen apuun tarkoitettuja määrärahoja saa
käyttää myös muiden kuin kehitysmaiden
avustamiseen vain poikkeuksellisen laajan hu-
manitaarisen kriisin niin edellyttäessä. Mo-
mentin määrärahoista veloitetaan valtion vi-

rastojen ja laitosten osallistumisesta kehitys-
yhteistyöhön annetussa laissa (382/1989)
tarkoitetuista kehitysyhteistyötehtävistä viras-
tolle tai laitokselle aiheutuvat kustannukset.
Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta
sekä maksaa valtuuksien käytöstä aiheutuviin
menoihin liittyviä ennakkomaksuja enintään
1 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan kolman-
nen kappaleen.

2007 talousarvio 582 468 000
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 518 377 000
2005 tilinpäätös 472 222 000
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50. Lähialueyhteistyö

66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 23 533 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen
22 533 000 euroon nähden aiheutuu Suomen

lisärahoituksesta Pohjoisen ulottuvuuden ym-
päristökumppanuusrahastolle vuonna 2007.

2007 talousarvio 23 533 000
2006 talousarvio 23 000 000
2005 tilinpäätös 25 018 000

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

22. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen
ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 66 767 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappale kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan
ensimmäisen kappaleen ja käyttösuunnitelma
talousarvioesityksen momentin käyttösuunni-
telman.

Lisäys 9 326 000 euroa talousarvioesityksen
57 441 000 euroon nähden aiheutuu Suomen
osallistumisesta YK:n Libanonin kriisinhallin-
taoperaatioon sekä varautumisesta Saksa-joh-
toisen EU:n taisteluosaston neljän kuukauden
mittaiseen operaatioon.

Suomen osallistumisesta Libanonin kriisin-
hallintaoperaatioon aiheutuu vuonna 2007 yh-
teensä 11 550 000 euron menot, josta
11 150 000 euron lisäys kohdistuu talousarvio-
esitykseen nähden uuteen käyttösuunnitelman
kohtaan 11. Suomen Libanonin kriisinhallinta-
operaation menot (UNIFIL-operaatio). Lisäksi
käyttösuunnitelman kohtaan 5. Yhteiset menot
kohdistuu Libanon-operaation rotaatiokoulu-
tuksen menot 400 000 euroa. Käyttösuunnitel-
makohdan 09. Varalla käynnissä olevien ope-
raatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen,
mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaati-
oihin sekä muihin rauhanturvamenoihin varat-
tua määrärahaa on vähennetty 2 224 000 eurol-
la mitoittaen se kattamaan mahdollisen Saksa-
johtoisen EU:n taisteluosaston neljän kuukau-
den mittaisen operaation menot sekä muut
mahdolliset rauhanturvamenot vuonna 2007.

2007 talousarvio 66 767 000
2006 II lisätalousarvio 3 508 000
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 49 119 000
2005 tilinpäätös 46 249 115

Käyttösuunnitelma €

01. EU:n taisteluosastojen koulutus- 
ja valmiusmenot 12 253 000

03. Liberian kriisinhallintaoperaation 
menot (UNMIL-operaatio) 197 000

04. Suomen Kosovon kriisinhallinta-
joukon menot (KFOR-operaatio) 21 621 000

05. Yhteiset menot 2 500 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan 

kriisinhallintajoukon menot 
(ALTHEA/EUFOR-operaatio) 7 033 000

07. YKSOS:n menot (UNMIS-
operaatio) 197 000

08. SRJA:n menot (ISAF-operaatio) 7 616 000
09. Varalla käynnissä olevien 

operaatioiden lisämenoihin ja niiden 
jatkamiseen, mahdollisiin uusiin 
rauhanturvaamisoperaatioihin sekä 
muihin rauhanturvamenoihin 4 200 000

11. Suomen Libanonin kriisinhallinta-
operaation menot (UNIFIL-
operaatio) 11 150 000

Yhteensä 66 767 000
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66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 94 888 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 8 565 000 euroa talousarvioesityksen
86 323 000 euroon nähden aiheutuu Suomen
maksuosuuksien kasvusta YK:n rauhanturva-
menoihin ml. Libanonin UNIFIL-operaatio,

YK:n talousarvioon, YK:n päämajan peruskor-
jaussuunnitelmaan ja Kansainväliselle rikos-
tuomioistuimelle sekä valuuttakurssimuutok-
sista.

2007 talousarvio 94 888 000
2006 II lisätalousarvio 3 277 000
2006 talousarvio 84 886 000
2005 tilinpäätös 74 550 458
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Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset

21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
23 526 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 105 000 euroa talousarvioesityksen
23 421 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta
momentilta 24.01.21 liittyen kansallisen

Eurojust-edustajan siirtymiseen ulkoasiainmi-
nisteriön palveluksesta oikeusministeriön pal-
velukseen.

2007 talousarvio 23 526 000
2006 II lisätalousarvio 116 000
2006 I lisätalousarvio 110 000
2006 talousarvio 23 969 000
2005 tilinpäätös 31 169 000

60. Syyttäjälaitos

21. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään 31 861 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 70 000 euroa talousarvioesityksen
31 791 000 euroon nähden aiheutuu syyttäjä-

piirien uudelleenjärjestelyyn liittyvästä siirros-
ta momentilta 26.07.21. 

2007 talousarvio 31 861 000
2006 I lisätalousarvio 326 000
2006 talousarvio 30 998 000
2005 tilinpäätös 30 949 000
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Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Sisäasiainministeriö

21. Sisäasiainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
24 263 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

 Lisäys talousarvioesityksen 23 465 000 eu-
roon nähden on 798 000 euroa, missä on otettu
vähennyksenä huomioon 113 000 euroa kah-
den henkilön palkkaus- ja muiden menojen
siirtona momentille 28.01.21 liittyen Suomes-
sa käytettävien EU:n rakennerahastovarojen
tarkastusviranomaisen perustamisesta valtio-
varain controller -toiminnon yhteyteen valtio-
varainministeriöön 1.4.2007 lukien ja lisäyk-
senä 800 000 euroa kertaluonteisena menona
sähköistä asiointia parhaiten edistävien toi-
menpiteiden selvittämiseen, 70 000 euroa kun-
ta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun
lain 9 §:n mukaisiin arviointeihin sekä 41 000
euroa yhden viran palkkausmenojen siirtona
momentilta 26.75.21. 

2007 talousarvio 24 263 000
2006 I lisätalousarvio 100 000
2006 talousarvio 22 457 000
2005 tilinpäätös 22 121 000

23. Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
9 143 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 29 000 euroa talousarvioesityksen
9 114 000 euroon nähden aiheutuu yhden hen-
kilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen
siirrosta momentilta 26.02.21.

2007 talousarvio 9 143 000
2006 talousarvio 7 103 000

25. Kuntien informaatioteknologian kehittä-
mishankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.
Momentin määrärahaa saa käyttää kuntien

informaatioteknologiaan kohdennettuihin,
kuntien tietovarantojen hyväksikäytön edelly-
tyksiä parantaviin kehittämishankkeisiin.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksy-
mien ja rahoittamien hankkeiden maksami-
seen.
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S e l v i t y s o s a :  Momentti lisätään talous-
arvioesitykseen.

Määrärahalla edistetään kuntien yhteisiä in-
formaatioteknologian kehittämishankkeita.

Hankkeista tehdään päätökset yhteistyössä
kuntasektorin kanssa.

Määräraha on siirtoa momentilta 26.97.31.

2007 talousarvio 5 000 000

02. Ulkomaalaisvirasto

21. Ulkomaalaisviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
13 192 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 29 000 euroa talousarvioesityksen
13 221 000 euroon nähden aiheutuu yhden

henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden meno-
jen siirrosta momentille 26.01.23.

2007 talousarvio 13 192 000
2006 I lisätalousarvio 87 000
2006 talousarvio 12 942 000
2005 tilinpäätös 13 122 000

06. Rekisterihallinto

21. Rekisterihallinnon toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
29 776 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen
29 576 000 euroon nähden aiheutuu vesikul-
kuneuvorekisterin perustamismenoista.

2007 talousarvio 29 776 000
2006 talousarvio 28 569 000
2005 tilinpäätös 29 055 000

07. Kihlakunnat

21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 42 219 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 70 000 euroa talousarvioesityksen
42 289 000 euroon nähden aiheutuu määrära-

han siirrosta momentille 25.60.21 syyttäjä-
osastojen yhdistymisen johdosta.

2007 talousarvio 42 219 000
2006 talousarvio 43 748 000
2005 tilinpäätös 44 252 000
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75. Poliisitoimi

21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
574 140 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Talousarvioesityksen 572 181 000 euroon
nähden lisäys on 1 959 000 euroa, missä on
otettu kertaluonteisena lisäyksenä huomioon
2 000 000 euroa biometristen tunnisteiden

käyttöön siirtymisen johdosta sekä vähennyk-
senä 41 000 euroa yhden viran palkkausmeno-
jen siirtona momentille 26.01.21.

2007 talousarvio 574 140 000
2006 II lisätalousarvio 2 200 000
2006 I lisätalousarvio 6 910 000
2006 talousarvio 567 567 000
2005 tilinpäätös 575 439 000

90. Rajavartiolaitos

74. Rakentaminen (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Immolan varuskun-

ta-alueen peruskorjaushankkeen sekä Emäsa-
lon merivartioaseman ja sataman suunnittelu-
menoihin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen
200 000 euroon nähden aiheutuu Emäsalon
merivartioaseman ja sataman suunnittelume-
noista.

2007 talousarvio 400 000
2006 talousarvio 341 000
2005 tilinpäätös 1 262 000

97. Avustukset kunnille

31. Kuntien yleinen valtionosuus, verotuloi-
hin perustuvat tasaukset ja siirtymätasaukset
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 184 532 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Talousarvioesityksen 189 178 000 euroon
nähden vähennys on 4 646 000 euroa, missä on
otettu lisäyksenä huomioon 373 000 euroa
kuntien verotuloihin perustuvien tasauserien
nettolisäyksinä ja -vähennyksinä sekä vähen-
nyksenä 5 019 000 euroa kuntien informaatio-
teknologian kehittämishankkeiden johdosta,
mistä 5 000 000 euroa on siirtoa momentille
26.01.25.

Vuoden 2005 lopullisiin verotietoihin perus-
tuen valtionosuuksien tasauserät muuttuvat si-
ten, että tasausjärjestelmän piiriin kuuluvat
valtionosuudet lisääntyvät sisäasiainministeri-
ön, opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön pääluokassa yhteensä 6 209 000 eu-
roa.

Hallitus antaa talousarvioesitykseen liittyvän
esityksen eduskunnalle laiksi kuntien valtion-
osuuslain 27 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtion-
osuuslakia siten, että kunnille vuosina 2007 ja
2008 myönnettävästä yleisestä valtionosuu-
desta vähennetään 0,96 euroa asukasta kohden
kumpanakin vuonna. Valtionosuuksien vähen-
nyksiä vastaava euromäärä, yhteensä noin 10
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milj. euroa, on tarkoitus osoittaa valtion talous-
arviossa kuntien yhteisten tietojärjestelmien
kehittämiskustannusten rahoittamiseen.

2007 talousarvio 184 532 000
2006 talousarvio 199 676 000
2005 tilinpäätös 156 771 949

32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntaja-
ko sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään 55 020 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään 200 000

euroa kuntajakolain 8 §:n mukaisten erityisten
selvitysten toimittamisesta aiheutuneiden kus-
tannusten maksamiseen ja enintään 300 000
euroa avustuksiin kunnille niistä kustannuksis-
ta, joita niille aiheutuu yhdistymiseen liittyvis-
tä esiselvityksistä.

Määrärahasta saa käyttää enintään 160 000
euroa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta
annettavan lain 9 §:n perusteella tehtävistä eri-
tyisistä selvityksistä aiheutuvien kustannusten
maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen. Pää-
tösosan toinen kappale korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan kolmannen kap-
paleen. Päätösosan kolmas kappale lisätään
talousarvioesityksen momentin päätösosan
neljänneksi kappaleeksi. Nykyinen neljäs kap-
pale siirtyy viidenneksi kappaleeksi.

Talousarvioesityksen 54 710 000 euroon
nähden lisäys on 310 000 euroa, josta 150 000
euroa aiheutuu ennakoitua suuremmista avus-
tuksista kunnille niistä kustannuksista, joita
niille aiheutuu yhdistymiseen liittyvistä esisel-
vityksistä ja 160 000 euroa kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksesta annettavan lain 9 §:n mu-
kaisista erityisistä selvityksistä aiheutuvien
kustannusten maksamisesta.

2007 talousarvio 55 020 000
2006 II lisätalousarvio —
2006 talousarvio 24 600 000
2005 tilinpäätös 40 531 246

98. Alueiden kehittäminen

61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistu-
minen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 124 196 000 euroa.
Mikäli vuoden 2006 myöntämisvaltuutta on

jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna
2007.

Määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakau-
den 2000—2006 tavoite 1- ja 2 -ohjelmia tote-
uttavien hankkeiden EU-rahoitusosuuden
maksamiseen sekä ohjelmien toteutukseen liit-
tyvään tekniseen apuun Euroopan aluekehitys-
rahastosta maksettavan EU-rahoitusosuuden
maksamiseen.

Määrärahaa saa yhdessä hallinnonalojen vas-
tinrahoitusmomenttien määrärahojen kanssa
käyttää myös Euroopan aluekehitysrahaston

osarahoittamien ohjelmien toteuttamiseen tar-
vittavan enintään 65 henkilötyövuotta vastaa-
van henkilöstön palkkaamiseen sekä ohjelmi-
en toteuttamisen kannalta muiden välttämättö-
mien kulutusmenojen maksamiseen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mu-
kaisesti kohdistuu momentin määrärahasta
6 000 000 euroa Kainuun maakuntaan.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Määrärahan vähennys 14 727 000 euroa ta-

lousarvioesityksen 138 923 000 euroon näh-
den ja vuoden 2007 myöntämisvaltuuden pois-
to aiheutuvat uuden ohjelmakauden 2007—
2013 rakennerahasto-ohjelmien Euroopan
aluekehitysrahaston rahoitusosuuden varojen
siirrosta momentille 26.98.64.
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2007 talousarvio 124 196 000
2006 II lisätalousarvio 15 000 000
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 125 097 000
2005 tilinpäätös 110 285 659

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus sisäasiainministeriön osalta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 25 250 000 euroa.
Mikäli vuoden 2006 myöntämisvaltuutta on

jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna
2007.

Määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakau-
den 2000—2006 Euroopan aluekehitysrahas-
tosta ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitetta-
vien, tavoite 1- ja 2 -ohjelmien sekä yhteisö-
aloitteiden ja innovatiivisten toimien
hankkeiden valtion rahoitusosuuden maksami-
seen.

Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun
ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen
tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen sekä
ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden vält-
tämättömien kulutusmenojen maksamiseen
yhdessä momenteilla 26.98.61 ja 34.05.61 ole-
vien EU-osuuksien kanssa sekä EU:n ohjelma-
kauden 1995—1999 sitoumusten maksami-
seen.

Määrärahaa saa lisäksi käyttää neuvoston
asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 39 (varain-
hoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston asetuk-
sen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vähen-
täminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mu-
kaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mu-
kaisesti kohdistuu momentin määrärahasta
5 425 000 euroa Kainuun maakuntaan.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Määrärahan vähennys 2 057 000 euroa ta-

lousarvioesityksen 27 307 000 euroon nähden
ja vuoden 2007 myöntämisvaltuuden poisto ai-
heutuvat uuden ohjelmakauden 2007—2013
rakennerahasto-ohjelmien valtion rahoitus-

osuuden varojen kokoamisesta momentille
26.98.65 ja 34.05.65.

2007 talousarvio 25 250 000
2006 II lisätalousarvio -1 000 000
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 31 162 000
2005 tilinpäätös 25 246 622

64. Euroopan aluekehitysrahaston osallistu-
minen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjel-
makaudella 2007—2013 (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 14 727 000 euroa.
Vuonna 2007 saa uusia myöntämispäätöksiä

tehdä yhteensä 147 273 000 eurolla.
Määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakau-

den 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja
työllisyys -tavoitetta toteuttavien toimenpide-
ohjelmien hankkeiden EU-rahoitusosuuden
maksamiseen sekä ohjelmien toteutukseen liit-
tyvään tekniseen apuun.

Määrärahaa saa käyttää yhdessä momentin
26.98.65 määrärahan kanssa myös Euroopan
aluekehitysrahaston osarahoittamien ohjelmi-
en toteuttamiseen tarvittavan enintään 40 hen-
kilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaa-
miseen sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta
muiden välttämättömien kulutusmenojen mak-
samiseen.

Momentin myöntämisvaltuudesta 255 000
euroa varataan teknisenä apuna valtiovarain-
ministeriölle EU:n rakennerahastojen tarkas-
tustoiminnasta aiheutuvien menojen maksami-
seen sekä yhdessä momentilla 26.98.65 olevan
valtion rahoitusosuuden kanssa yhteensä enin-
tään kahta henkilötyövuotta vastaavan henki-
löstön palkkaus- ja muiden menojen maksami-
seen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mu-
kaisesti kohdistuu momentin myöntämisval-
tuudesta 8 500 000 euroa ja määrärahasta
850 000 euroa Kainuun maakuntaan.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
S e l v i t y s o s a :  Momentti lisätään talous-

arvioesitykseen.
Talousarvioesitykseen nähden uuden ohjel-

makauden 2007—2013 rakennerahasto-ohjel-
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mien Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta
vastaava myöntämisvaltuus ja määräraha on
siirtoa momentilta 26.98.61.

Määräraha on alueiden kehittämislaissa tar-
koitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.

Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa yrittä-
jyyden politiikkaohjelmaa.

Rahoituksen käytössä sovelletaan kunkin
hallinnonalan rahoittamassa toiminnassa so-
vellettavia kansallisia ja EU:n säännöksiä ja ra-
hoitus kohdennetaan kullakin hallinnonalalla

mainittujen säännösten ja rakennerahasto-oh-
jelmien puitteissa asianomaisen ministeriön
määrittelemällä tavalla.

Teknisen avun toimeenpanemisesta pääte-
tään Euroopan yhteisöjen rakennerahastosään-
nöksissä ja kansallisissa rakennerahastosään-
nöksissä säädetyssä menettelyssä.

Teknisen avun kohdentamista tarkastellaan
tarpeen mukaan ohjelmien hyväksymisen ja
seurantakomiteoiden käsittelyn jälkeen.

Talousarvion toimeenpanossa on tarkoitus
noudattaa oheista myöntämisvaltuuden hallin-
nonalakohtaista jakaumaa, joka perustuu vuo-

den 2006 talousarvioon. Varainhoitovuoden
aikana hallinnonalakohtaiseen jakaumaan teh-
dään ao. ministeriöiden sopimat täsmennykset.

Myöntämisvaltuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)
Myöntämisvaltuusvuosi 2007 2008 2009 2010 Yhteensä

Vuoden 2007 sitoumukset 13,877 27,755 55,509 41,632 138,773
Kainuu 0,850 1,700 3,400 2,550 8,500
Valtuudet yhteensä 14,727 29,455 58,909 44,182 147,273

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmiin (milj. euroa)
Ohjelmakauden Myöntämis-

Ohjelma rahoituskehys valtuus Määräraha
Euroopan aluekehitysrahasto valtuutena  v. 2007 v. 2007

Ohjelmakausi 2007—2013
Itä-Suomi 365,564 65,394 6,539
— josta Kainuu 47,523 8,500 0,850
Pohjois-Suomi 311,273 41,870 4,187
Etelä-Suomi 138,063 18,571 2,144
Länsi-Suomi 159,376 21,438 1,857
Yhteensä 974,276 147,273 14,727

Myöntämisvaltuuden arvioitu jakautuminen hallinnonaloittain (milj. euroa)
Itä-Suomi Pohjois-Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Yhteensä

VM - - - - -
SM 5,120 5,862 3,157 4,288 18,427
OPM 6,258 5,024 4,828 2,573 18,683
MMM 1,138 0,837 0,186 0,429 2,590
LVM 6,827 2,931 1,857 1,715 13,330
KTM 31,292 21,353 4,829 8,360 65,834
STM 0,569 0,419 - - 0,988
TM 2,845 3,350 1,671 2,358 10,224
YM 2,845 2,094 2,043 1,715 8,697
Kainuu 8,500 - - - 8,500
Yhteensä 65,394 41,870 18,571 21,438 147,273
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Tulot on merkitty momentille 12.26.98 ja
valtion rahoitusosuus momentille 26.98.65.

2007 talousarvio 14 727 000

65. Euroopan aluekehitysrahaston valtion
rahoitusosuus ohjelmakaudella 2007—2013
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 11 470 000 euroa.
Vuonna 2007 saa uusia myöntämispäätöksiä

tehdä yhteensä 114 698 000 eurolla.
Määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakau-

den 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja
työllisyys -tavoitetta toteuttavien toimenpide-
ohjelmien Euroopan aluekehitysrahastosta ra-
hoitettavien hankkeiden sekä Euroopan alueel-
linen yhteistyö -tavoitteen (tavoite 3) ja Euroo-
pan naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin
rajayhteistyöosion (ENPI CBC) valtion rahoi-
tusosuuden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun
ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen
tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen sekä
ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden vält-
tämättömien kulutusmenojen maksamiseen
yhdessä momentilla 26.98.64 olevien EU-
osuuksien kanssa.

Momentin myöntämisvaltuudesta 255 000
euroa varataan teknisenä apuna valtiovarain-
ministeriölle EU:n rakennerahastojen tarkas-
tustoiminnasta aiheutuvien menojen maksami-
seen sekä yhdessä momentilla 26.98.64 olevan

EU-osuuden kanssa palkkaus- ja muiden me-
nojen maksamiseen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mu-
kaisesti kohdistuu momentin myöntämisval-
tuudesta 4 023 000 euroa ja määrärahasta
402 000 euroa Kainuun maakuntaan.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
S e l v i t y s o s a :  Momentti lisätään talous-

arvioesitykseen.
Talousarvioesitykseen nähden uuden ohjel-

makauden 2007—2013 rakennerahasto-ohjel-
mien Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta
vastaavat valtion rahoitusosuuden myöntämis-
valtuudet ja määrärahat ovat siirtoa momen-
teilta 26.98.62, 28.01.62, 29.01.62, 30.10.62,
31.99.62, 32.30.62, 33.01.62, 34.05.62 ja
35.99.62.

Määräraha on alueiden kehittämislaissa tar-
koitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.

Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa yrittä-
jyyden politiikkaohjelmaa.

Rahoituksen käytössä sovelletaan kunkin
hallinnonalan rahoittamassa toiminnassa so-
vellettavia kansallisia ja EU:n säännöksiä ja ra-
hoitus kohdennetaan kullakin hallinnonalalla
mainittujen säännösten ja rakennerahasto-oh-
jelmien puitteissa asianomaisen ministeriön
määrittelemällä tavalla.

Teknisen avun toimeenpanemisesta pääte-
tään Euroopan yhteisöjen rakennerahastosään-
nöksissä ja kansallisissa rakennerahastosään-
nöksissä säädetyssä menettelyssä.

Myöntämisvaltuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)
Myöntämisvaltuusvuosi 2007 2008 2009 2010 Yhteensä

Vuoden 2007 sitoumukset 11,068 22,135 44,271 33,201 110,675
Kainuu 0,402 0,805 1,609 1,207 4,023
Valtuudet yhteensä 11,470 22,940 45,880 34,408 114,698

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmiin (milj. euroa)
Ohjelmakauden Myöntämis-

Ohjelma rahoituskehys valtuus Määräraha
Euroopan aluekehitysrahasto valtuutena v. 2007 v. 2007

Ohjelmakausi 2007—2013
Itä-Suomi 274,173 31,131 3,113
— josta Kainuu 35,642 4,023 0,402
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Talousarvion toimeenpanossa on tarkoitus
noudattaa oheista myöntämisvaltuuden hallin-
nonalakohtaista jakaumaa, joka perustuu vuo-

den 2006 talousarvioon. Varainhoitovuoden
aikana hallinnonalakohtaiseen jakaumaan teh-
dään ao. ministeriöiden sopimat täsmennykset.

2007 talousarvio 11 470 000

Pohjois-Suomi 233,455 30,404 3,040
Etelä-Suomi 155,321 20,209 2,021
Länsi-Suomi 179,298 23,329 2,333
Tavoite 3 ja ENPI CBC 74,729 9,625 0,963
Yhteensä 916,976 114,698 11,470

Myöntämisvaltuuden arvioitu jakautuminen hallinnonaloittain (milj. euroa)

Itä-Suomi Pohjois-Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi
Tavoite 3 ja
ENPI CBC Yhteensä

VM - - - - 0,100 0,100
SM 1,616 2,731 2,018 3,730 4,567 14,662
OPM 2,423 3,338 3,433 2,097 1,165 12,456
MMM 0,454 0,664 0,220 0,255 0,199 1,792
LVM 4,577 2,428 3,432 2,797 0,777 14,011
KTM 15,884 18,208 8,077 11,187 0,291 53,647
STM 0,269 0,304 - - 0,097 0,670
TM 1,077 1,517 1,211 2,098 0,583 6,486
YM 0,808 1,214 1,818 1,165 1,846 6,851
Kainuu 4,023 - - - - 4,023
Yhteensä 31,131 30,404 20,209 23,329 9,625 114,698
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto

29.  (27.01.19) Puolustusministeriön hallin-
nonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 223 498 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys on 1 860 000 euroa talousarvioesityk-
sen 221 638 000 euroon nähden aiheutuu Liba-

nonin kriisinhallintajoukolle myönnetyistä li-
sämäärärahoista.

2007 talousarvio 223 498 000
2006 II lisätalousarvio 3 872 000
2006 I lisätalousarvio 17 005 000
2006 talousarvio 228 022 000
2005 tilinpäätös 225 304 135

10. Sotilaallinen maanpuolustus

16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirto-
määräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää puolustusmateriaalin
sekä puolustusvoimien muun kaluston ja väli-
neistön hankkimisesta aiheutuvien menojen
maksamiseen ja hankintaan välittömästi liitty-
vään tutkimus- ja kehittämistoimintaan, järjes-
telmien testaukseen ja käyttökoulutukseen.
Määrärahasta saa käyttää 470 807 000 euroa
aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista
ja niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssi-
muutoksista aiheutuvien menojen maksami-
seen sekä 45 980 000 euroa muihin puolustus-
materiaalihankintoihin.

Sen johdosta, että aikaisemmissa talousarvi-
oissa hyväksyttyjen tilausvaltuuksien perus-
teella ei kaikilta osin ole ollut mahdollista teh-
dä sopimuksia, saa vuoden 2007 aikana tehdä
sopimuksia Helikopterien huolto- ja tukeutu-

misjärjestelmien kehittämisen (HTH) sekä
Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen
2006 (PVKEH 2006) tilausvaltuuksien sito-
matta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen,
että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset
maksut eivät ylitä kyseisten tilausvaltuuksien
rahoitussuunnitelmissa esitettyjä rahamääriä.

Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien in-
tegroidun tiedustelun, valvonnan ja johtamisen
sekä merivoimien, ilmavoimien ja ilmatorjun-
nan  kehittämiseen liittyen (Puolustusvoimien
materiaalinen kehittäminen -tilausvaltuus,
PVKEH 2007) sopimuksia siten, että niistä ai-
heutuu talousarvion voimaantulopäivän va-
luuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina
2007—2011 enintään 500 070 000 euroa. Val-
tuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuut-
takurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2007
loppuun mennessä enintään 54 995 000 euroa,
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vuoden 2008 loppuun mennessä enintään
156 993 000 euroa, vuoden 2009 loppuun
mennessä enintään 293 850 000 euroa, vuoden
2010 loppuun mennessä enintään 426 070 000
euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enin-
tään 500 070 000 euroa.

Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien
tekniseen tutkimukseen, hankevalmisteluun ja
sarjahankintaa edeltävään kehitystyöhön sekä
protoversioiden hankintaan (TTK-PROTO
2007) liittyen sopimuksia siten, että niistä ai-
heutuu talousarvion voimaantulopäivän va-
luuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina
2007—2010 enintään 61 423 000 euroa. Val-
tuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuut-
takurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2007
loppuun mennessä enintään 9 150 000 euroa,
vuoden 2008 loppuun mennessä enintään
36 673 000 euroa, vuoden 2009 loppuun men-
nessä enintään 56 923 000 euroa ja vuoden
2010 loppuun mennessä enintään 61 423 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan toisen,
kolmannen, viidennen ja kuudennen kappa-
leen.

Momentin määräraha on muutettu kolme-
vuotiseksi siirtomäärärahaksi. 

Määrärahan muuttaminen kolmevuotiseksi
talousarvioesityksen kaksivuotiseen määrära-
haan nähden aiheutuu siitä, että puolustusma-
teriaalihankinnat ovat teknisesti erittäin moni-
mutkaisia ja niissä voi tapahtua pitkäaikaisia
viivästyksiä. 

HTH -tilausvaltuudesta saa tehdä talousar-
vioesityksen mukaisesti sopimuksia vuonna
2007. Talousarvioesitykseen nähden esitetään,
että vastaavasti myös PVKEH 2006 -tilausval-
tuudesta saa tehdä sopimuksia vuonna 2007.
PVKEH 2006 -tilausvaltuuden uudistaminen
johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyvä in-
tegroidun tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjär-
jestelmän kehittämisohjelman hankesopimus-
ten allekirjoittaminen siirtyy vuoteen 2007.

Vuonna 2007 alkavaksi esitetyn PVKEH
2007 -tilausvaltuuden yhteismäärää esitetään
pienennettäväksi 21 017 000 eurolla, koska il-
matorjuntaohjus 90 modernisointi on aikaistu-
nut ja se on sisällytetty vuoden 2006 toisessa
lisätalousarvioesityksessä osaksi Puolustus-
voimien materiaalinen kehittäminen 2006
(PVKEH 2006) -tilausvaltuutta. 

PVKEH 2007 -tilausvaltuuden muutoksesta
johtuen aikaisemmin myönnettyihin tilausval-
tuuksiin ja niihin liittyvien indeksi- ja valuutta-
kurssimuutoksista aiheutuvien menojen mak-
samiseen käytettävää määrärahaa esitetään li-
sättäväksi 464 536 000 eurosta 470 807 000
euroon. Muutoksella ei ole vaikutusta momen-
tin määrärahan kokonaismäärään.

Vuonna 2007 alkavaksi esitetyn TTK-
PROTO 2007 -tilausvaltuuden yhteismäärää
esitetään pienennettäväksi 6 000 000 eurolla,
koska maavoimien kehittämisohjelmaan liitty-
viä tutkimuksia on ajoitettu uudelleen ja mää-
rärahatarpeita on tarkennettu.

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen
muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu
seuraavaksi:

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

2007 2008 2009 2010 2011—

Valtuuden
käytöstä

aiheutuvat
kaikki menot

yhteensä1)

Valmiusyhtymien varustaminen 
(VYV 1)
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 39 400 56 519 18 000 113 919
VYV 1 yhteensä 39 400 56 519 18 000 113 919
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Helikopterien huolto- ja tukeutumis-
järjestelmien kehittäminen (HTH)
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 5 372 5 345 10 717
Vuoden 2007 sitoumukset 20 870 15 604 7 573 6 404 7 030 57 481
HTH yhteensä 26 242 20 949 7 573 6 404 7 030 68 198
Pääkaupunkiseudun puolustuksen
kehittäminen (PPK)
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 18 500 18 500
PPK yhteensä 18 500 18 500
Puolustusvoimien tekninen tutkimus 
ja tuotekehitys (TTK)
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 26 252 26 252
TTK yhteensä 26 252 26 252
Valmiusyhtymien varustamisen 
täydentäminen (VYV 2)
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 158 500 98 600 257 100
VYV 2 yhteensä 158 500 98 600 257 100
Suomen sotataloudellisen valmiuden 
kehittäminen (STALVA)
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 33 600 33 600 67 200
STALVA yhteensä 33 600 33 600 67 200
Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky 
(IHT 2004)
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 31 154 26 798 14 678 72 630
IHT 2004 yhteensä 31 154 26 798 14 678 72 630
Merivoimien ja tiedustelun 
kehittäminen (PVKEH 2005)
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 31 060 14 850 45 910
PVKEH 2005 yhteensä 31 060 14 850 45 910
Raskas raketinheitinjärjestelmä 
(MLRS)
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 8 500 9 600 9 800 11 000 38 900
MLRS yhteensä 8 500 9 600 9 800 11 000 38 900
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2006)
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 54 839 165 499 116 060 63 567 67 100 467 065
Vuoden 2007 sitoumukset 11 710 11 710
PVKEH 2006 yhteensä 66 549 165 499 116 060 63 567 67 100 478 775
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2007)
Vuoden 2007 sitoumukset 54 995 101 998 136 857 132 220 74 000 500 070
PVKEH 2007 yhteensä 54 995 101 998 136 857 132 220 74 000 500 070
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja 
hankevalmistelu (TTK-PROTO 
2007)
Vuoden 2007 sitoumukset 9 150 27 523 20 250 4 500 61 423
TTK-PROTO 2007 yhteensä 9 150 27 523 20 250 4 500 61 423
Valtuudet yhteensä 503 902 555 936 323 218 217 691 148 130 1 748 877

1) Ei sisällä indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia muutoksia
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2007 talousarvio 580 932 000
2006 II lisätalousarvio 5 000 000
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 643 300 000
2005 tilinpäätös 570 847 000

21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuuden
määrää vähennetään 57 650 000 eurolla
5 350 000 euroon ja tilausvaltuuden voimassa-
oloaikaa lyhennetään vuodesta 2028 vuoteen
2011. Lisäksi NH90 koulutuspalvelut -tilaus-
valtuuden menojen ajoitusta muutetaan siten,
että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua val-
tiolle menoja vuoden 2009 loppuun mennessä
enintään 1 850 000 euroa, vuoden 2010 lop-
puun mennessä enintään 3 550 000 euroa ja
vuoden 2011 loppuun mennessä enintään
5 350 000 euroa.

Sen johdosta, että vuoden 2006 talousarvios-
sa hyväksytyn NH90 koulutuspalvelut -tilaus-
valtuuden perusteella ei ole ollut mahdollista
tehdä sopimuksia, saa vuoden 2007 aikana teh-
dä sopimuksia NH90 koulutuspalvelut -tilaus-
valtuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti
edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat
vuotuiset maksut eivät ylitä NH90 koulutus-

palvelut -tilausvaltuuden rahoitussuunnitel-
massa esitettyjä rahamääriä.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale lisätään talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan seitsemänneksi kappaleeksi ja
päätösosan toinen kappale lisätään talousar-
vioesityksen momentin päätösosan kahdeksan-
neksi kappaleeksi. Nykyiset seitsemäs ja kah-
deksas kappale siirtyvät yhdeksänneksi ja
kymmenenneksi kappaleeksi.

NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuuden
määrän vähentäminen 57 650 000  eurolla ai-
heutuu NH90 kuljetushelikopterien toimitus-
ten viivästyksestä. Helikoptereiden koulutus-
laitteiden kehitystyö on myöhästynyt alkupe-
räisistä suunnitelmista useita vuosia, minkä
johdosta lentosimulaattorien tarjonta on hyvin
rajoitettua. Heikosta kilpailutilanteesta johtuen
ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista
eikä taloudellista tehdä pitkäaikaista palvelus-
opimusta NH90 koulutuspalveluista. NH90
koulutuspalveluttilausvaltuuden muutoksella
ei ole vaikutusta vuoden 2007 määrärahata-
soon.

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen
muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu
seuraavaksi:

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

2007 2008 2009 2010 2011—

Valtuuden
käytöstä

aiheutuvat
kaikki menot

yhteensä

KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito 
-tilausvaltuus
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 2 468 2 428 1 974 1 973 5 921 14 764
KASI-järjestelmän tilausvaltuus yhteensä 2 468 2 428 1 974 1 973 5 921 14 764
Vuoden 2005 toimintamenojen 
tilausvaltuus
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 8 371 8 371
Vuoden 2005 toimintamenojen tilaus-
valtuus yhteensä 8 371 8 371



27.10 31

2007 talousarvio 1 357 049 000
2006 II lisätalousarvio 4 000 000
2006 I lisätalousarvio 1 450 000
2006 talousarvio 1 328 898 000
2005 tilinpäätös 1 331 654 000

ItOhj90-järjestelmän huolto -tilaus-
valtuus
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 2 290 2 360 2 430 7 080
ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus 
yhteensä 2 290 2 360 2 430 7 080
Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen 
-tilausvaltuus
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 4 105 4 105 4 105 3 079 15 394
Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen 
-tilausvaltuus yhteensä 4 105 4 105 4 105 3 079 15 394
Vuoden 2006 toimintamenojen tilaus-
valtuus
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 30 523 7 946 38 469
Vuoden 2006 toimintamenojen tilaus-
valtuus yhteensä 30 523 7 946 38 469
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus
Vuoden 2007 sitoumukset 1 850 1 700 1 800 5 350
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 
yhteensä 1 850 1 700 1 800 5 350
Vuoden 2007 toimintamenojen tilaus-
valtuus
Vuoden 2007 sitoumukset 31 900 10 300 42 200
Vuoden 2007 toimintamenojen tilaus-
valtuus yhteensä 31 900 10 300 42 200
Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus
Vuoden 2007 sitoumukset 3 000 3 000 3 000 9 000
Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus 
yhteensä 3 000 3 000 3 000 9 000
Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilaus-
valtuus
Vuoden 2007 sitoumukset 6 260 7 270 6 250 9 030 28 810
Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilaus-
valtuus yhteensä 6 260 7 270 6 250 9 030 28 810
Taistelijan vaatetushankinnat -tilaus-
valtuus
Vuoden 2007 sitoumukset 2 000 2 000 2 000 6 000
Taistelijan vaatetushankinnat -tilaus-
valtuus yhteensä 2 000 2 000 2 000 6 000
Valtuudet yhteensä 59 017 61 009 31 909 15 782 7 721 175 438
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30. Sotilaallinen kriisinhallinta

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

Momentille myönnetään 55 390 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää EU:n taisteluosasto-

jen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumis-
menoihin sekä siirtokorvauksiin, SALIS-sopi-
muksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suo-
men maksuosuuden hallinnollisten kulujen,
sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen
päivärahan, valmiusjoukon palkkaus-, koulu-
tus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden
kulutusmenojen ja kansainvälisten kriisinhal-
lintakurssien menojen maksamiseen, Koso-
vossa, Afganistanissa, Bosnia-Hertsegovinas-
sa ja Libanonissa olevien suomalaisten kriisin-
hallintajoukkojen sekä Liberiassa ja Sudanissa
olevien suomalaisten esikuntaupseerien mat-
kakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-,
varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomeno-
jen maksamiseen sekä kansainvälisen kriisin-
hallintakoulutuksen menoihin. Määrärahaa saa
käyttää myös Suomen kansainväliseen kriisin-
hallintaan nimeämien joukkojen kehittämisoh-
jelmasta aiheutuviin menoihin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
ja toinen kappale korvaavat talousarvioesityk-
sen momentin päätösosan ensimmäisen ja toi-
sen kappaleen ja käyttösuunnitelma talousar-
vioesityksen momentin käyttösuunnitelman.

Lisäys 8 450 000 euroa talousarvioesityksen
46 940 000 euroon nähden aiheutuu  Suomen
osallistumisesta Libanonin kriisinhallintaope-
raatioon. Tämän johdosta käyttösuunnitel-
maan on lisätty uusi kohta 10. Suomen Libano-
nin kriisinhallintaoperaation menot (UNIFIL-
operaatio). Operaatiosta aiheutuu vuonna 2007
yhteensä 9 820 000 euron suuruiset menot,
joista 1 370 000 euroa katetaan käyttösuunni-
telmakohdista 05. ja 20. tehtävillä määräraha-
siirroilla ja 8 450 000 euroa lisämäärärahalla.
Libanonin operaatioon osallistuva Irlannin
kriisinhallintajoukko käyttää suomalaisten ra-
kentamaa tukikohtaa ja tästä kertyy 1 400 000
euron suuruiset tulot momentille 12.27.99.

2007 talousarvio 55 390 000
2006 II lisätalousarvio 8 600 000
2006 I lisätalousarvio -314 000
2006 talousarvio 51 746 000
2005 tilinpäätös 47 561 870

Käyttösuunnitelma €

01. Suomen Kosovon kriisinhallinta-
joukon menot (KFOR-operaatio) 12 600 000

02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan 
kriisinhallintajoukon menot 
(EUFOR/ALTHEA-operaatio) 4 650 000

03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 450 000
04. SRJA:n menot (ISAF-operaatio) 6 650 000
05. YKSOS:n menot (UNMIS-

operaatio) 40 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation 

menot (UNMIL-operaatio) 40 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden 

yhteiset menot 1 405 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen 

kehittämisohjelma 6 000 000

09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan 
palkkaus-, muutto- ja asumismenot 
sekä siirtokorvaukset 7 001 000

10. Suomen Libanonin kriisinhallinta-
operaation menot (UNIFIL-
operaatio) 9 820 000

20. Varalla käynnissä olevien 
operaatioiden lisämenoihin ja niiden 
jatkamiseen, mahdollisiin uusiin 
kriisinhallintaoperaatioihin sekä 
muihin kriisinhallintamenoihin 4 734 000

Yhteensä 55 390 000
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Valtiovarainministeriö

21. Valtiovarainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
29 888 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Lisäys talousarvioesityksen 29 163 000 eu-
roon nähden on 725 000 euroa. Lisäyksestä
113 000 euroa aiheutuu kahden henkilön palk-
kaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta
26.01.21 ja 112 000 euroa kahden henkilön
palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momen-
tilta 32.10.21 liittyen Suomessa käytettävien
EU:n rakennerahastovarojen tarkastusviran-
omaisen perustamisesta valtiovarain controller
-toiminnon yhteyteen valtiovarainministeriöön
1.4.2007 lukien. Lisäyksestä 500 000 euroa ai-
heutuu valtionjohdon ja turvallisuusviran-
omaisten käyttöön vuonna 2006 otetun suoja-
tun tietojärjestelmän (VALTU) ylläpidosta ja
kehittämisestä.

2007 talousarvio 29 888 000
2006 I lisätalousarvio 2 000 000
2006 talousarvio 30 742 000
2005 tilinpäätös 28 099 000

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus valtiovarainministeriön osalta (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään 130 000 euroa.
Mikäli vuosien 2003—2006 myöntämisval-

tuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä
jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä
vuonna 2007.

Määrärahaa saa käyttää ohjelmakauden
2000—2006 Euroopan aluekehitysrahastosta
rahoitettavien yhteisöaloitteiden valtion rahoi-
tusosuuden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Vuoden 2007 myöntämisvaltuuden poisto

aiheutuu uuden ohjelmakauden 2007—2013
rakennerahasto-ohjelmien valtion rahoitus-
osuuden varojen kokoamisesta ao. rahaston
hallintoviranomaisen pääluokkaan momentille
26.98.65.

2007 talousarvio 130 000
2006 talousarvio 237 000
2005 tilinpäätös 49 950
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18. Verohallinto

21. Verohallinnon toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
339 947 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 350 000 euroa talousarvioesityksen
339 597 000 euroon nähden aiheutuu Katso-

organisaatiotunnistuspalvelun laajentamisesta
koko julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön.

2007 talousarvio 339 947 000
2006 I lisätalousarvio 1 750 000
2006 talousarvio 347 487 000
2005 tilinpäätös 349 540 000

39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 182 327 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 194 000 euroa talousarvioesityksen
182 133 000 euroon nähden aiheutuu Ahve-
nanmaan tasoitusmaksun perusteena olevien

tuloarvioiden kasvamisesta tässä täydentäväs-
sä esityksessä. 

2007 talousarvio 182 327 000
2006 II lisätalousarvio 2 940 000
2006 I lisätalousarvio 4 464 000
2006 talousarvio 176 110 000
2005 tilinpäätös 181 797 319

40. Tullilaitos

21. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
147 832 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 18 000 000 euroa talousarvioesityk-
sen 129 832 000 euroon nähden aiheutuu tulli-
laitoksen IT-järjestelmien uudistamisesta.

2007 talousarvio 147 832 000
2006 I lisätalousarvio 11 500 000
2006 talousarvio 129 953 000
2005 tilinpäätös 130 295 000

60. Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Helsingin kaupungille ns. Kamppi—Töölönlahti
-sopimusalueeseen kuuluva noin 107 528 m2:n suuruinen määräala kiinteistöstä 91-432-1-23
korvauksetta ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen sopimin ehdoin. 

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa lisätään talousarvioesityksen luvun päätösosan kohdan 1. PAL-
VELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET viimeiseksi kappaleeksi.
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Luovutus perustuu valtion ja Helsingin kaupungin 1986 solmimaan sopimukseen, jolla poistet-
tiin maanomistuksen hajaantumisen haitallinen vaikutus Kamppi—Töölönlahti -alueen kaavoi-
tukseen sekä sovittiin alueelle kaavoitettava rakennusoikeus jaettavaksi valtion ja kaupungin kes-
ken. Määräala ehdotetaan luovutettavaksi sopimuksen mukaisesti korvauksetta. Vastaavasti kau-
punki on luovuttanut valtiolle ilman eri korvausta omistamansa osat Nykytaiteen museon tontista
sekä Eduskunnan lisärakennuksen ja Musiikkitalon tontit. Eduskunnalta pyydetään luovutukselle
suostumusta, koska määräalan taloudellinen arvo ylittää 10 milj. euroa.

80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet

27. Tuottavuuden edistäminen (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon

tuottavuuden edistämiseen tähtääviin tietohal-
lintoinvestointeihin, tutkimusten, selvitysten,
koulutuksen ja muiden palveluiden hankkimi-
seen sekä valtionhallinnon yhteisten tietojär-
jestelmien käytön laajentamisen edistämiseen.
Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilö-
työvuotta vastaavan henkilöstömäärän palk-
kaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen
13 000 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että

tuottavuusrahasta on vuonna 2007 tarkoitus
käyttää noin 2 milj. euroa sosiaali- ja tervey-
denhuollon sähköisen asiakastietoarkiston ja
siihen liittyvien kansallisten palvelujen raken-
tamiseen. Edellytyksenä on, että valtion rahoi-
tusosuus hankkeen toteuttamiseen on yhteensä
enintään 10 milj. euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan ta-
lousarvioesitykseen nähden siten, että määrä-
rahaa saa käyttää myös valtionhallinnon yh-
teisten tietojärjestelmien käytön laajentamisen
edistämiseen.

2007 talousarvio 15 000 000
2005 tilinpäätös 15 000 000

81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot

25. Euroopan unionin osallistuminen matka-
kustannusten korvauksiin (siirtomääräraha
2 v)

Määrärahaa saa käyttää EU:n jäsenvaltioiden
valtuuskuntien matkakulujen korvaamisesta
annetun päätöksen mukaisten matkustusmeno-
jen sekä matkustusmenoihin liittyvien arvon-
lisäveromenojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan toisen
kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden momentin pe-
rusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa
käyttää myös matkustusmenoihin liittyviin ar-
vonlisäveromenoihin. Vastaava muutos on
huomioitu vuoden 2006 toisessa lisätalousar-
vioesityksessä.

2007 talousarvio 3 100 000
2006 II lisätalousarvio —
2006 talousarvio 3 700 000
2005 tilinpäätös 2 685 000
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Pääluokka 29
OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  (29.01, 05, 07, 08, osa ja 10, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset 
menot

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus opetusministeriön osalta (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 64 596 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ohjelmakauden 2000—2006 Euroopan

aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalira-
hastosta rahoitettavien tavoite 1-, 2- ja 3 -ohjel-
man sekä Equal-, Interreg- ja Urban-yhteisö-
aloitteiden ja innovatiivisten toimien hankkei-
den valtion rahoitusosuuden maksamiseen,

2) teknisen avun ja edellä mainittujen ohjel-
mien toteuttamiseen tarvittavan henkilöstön
palkkaamiseen sekä ohjelmien toteuttamisen
kannalta muiden välttämättömien kulutusme-
nojen maksamiseen yhdessä momenteilla
26.98.61 ja 34.05.61 olevien EU-osuuksien
kanssa,

3) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999
30 artiklasta (tukikelpoisuus) ja 39 artiklasta
(varainhoitoa koskevat oikaisut) johtuvien vel-
voitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Valtuus:
Mikäli vuoden 2006 myöntämisvaltuutta on

jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna
2007.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.

Määrärahan vähennys 3 670 000 euroa ta-
lousarvioesityksen 68 266 000 euroon nähden
ja vuoden 2007 myöntämisvaltuuden poisto ai-
heutuvat uuden ohjelmakauden 2007—2013
rakennerahasto-ohjelmien valtion rahoitus-
osuuden varojen kokoamisesta ao. rahaston
hallintoviranomaisen pääluokkaan momenteil-
le 26.98.65 ja 34.05.65.

2007 talousarvio 64 596 000
2006 II lisätalousarvio —
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 68 554 000
2005 tilinpäätös 53 706 370
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10.  (29.40) Yleissivistävä koulutus

30.  (29.40.30) Valtionosuus ja -avustus
yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuk-
siin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 840 930 000 eu-
roa.

3) enintään 6 000 000 euroa avustuksina tie-
to- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa,
oppimisympäristöjen kehittämiseen, tietolii-
kenneyhteyksien parantamiseen sekä osalli-
suushankkeeseen,

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen. 

Lisäys 2 300 000 euroa talousarvioesityksen
1 838 630 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
2005 lopullisiin verotietoihin perustuvien val-
tionosuuksien tasauserien nettolisäyksistä ja
-vähennyksistä.

Päätösosan toinen kappale korvaa talousar-
vioesityksen momentin päätösosan toisen kap-
paleen kolmannen kohdan.

Muutos mahdollistaa osallisuushankkeen
loppuun saattamisen.

2007 talousarvio 1 840 930 000
2006 talousarvio 1 854 440 000
2005 tilinpäätös 1 725 484 761

20.  (29.60) Ammatillinen koulutus

30.  (29.60.30) Valtionosuus ja -avustus am-
matillisen koulutuksen käyttökustannuksiin
(arviomääräraha)

3) enintään 961 000 euroa avustuksina oppi-
misympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkko-
jen rakentamiseen, tieto- ja viestintätekniikan
käyttöön opetuksessa ja opiskelussa sekä osal-
lisuushankkeeseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan toisen
kappaleen kolmannen kohdan.

Muutos mahdollistaa osallisuushankkeen
loppuun saattamisen.

2007 talousarvio 513 883 000
2006 talousarvio 500 397 000
2005 tilinpäätös 425 961 195

40.  (29.20) Ammattikorkeakouluopetus

30.  (29.20.30) Valtionosuus ja -avustus kun-
nallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen
käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 362 682 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Lisäys 349 000 euroa talousarvioesityksen
362 333 000 euroon nähden aiheutuu raken-
nusmestarin koulutusohjelman aloittamisesta
johtuvasta opiskelijamäärän kasvattamisesta.

2007 talousarvio 362 682 000
2006 talousarvio 358 704 000
2005 tilinpäätös 339 628 782
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50.  (29.10, osa) Yliopisto-opetus ja -tutkimus

21.  (29.10.21) Yliopistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Valtuus:
Vuoden 2007 aikana saa tehdä sellaisia yli-

opistojen tiloja tai vuokramenoja lisääviä
vuokrasopimuksia, joista aiheutuu menoja vas-
ta vuoden 2007 jälkeen siten, että nettomeno-
jen lisäys on vuositasolla enintään 4 500 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan kuuden-
nen kappaleen.

Vuokravaltuuden piiriin on lisätty nykyisten
tilojen peruskorjauksista aiheutuvat vuokra-
menoja lisäävät vuokrasopimukset.

2007 talousarvio 1 289 052 000
2006 II lisätalousarvio 9 360 000
2006 I lisätalousarvio 2 100 000
2006 talousarvio 1 258 053 000
2005 tilinpäätös 1 237 436 000

22.  (29.10.22) Yliopistolaitoksen yhteiset
menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 26 143 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
5) Lappeenrannan Huhtiniemessä ja sen lähi-

alueilla sijaitsevien kalmistojen tutkimuksiin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen, pää-
tösosan toisen kappaleen kohta 5) lisätään ta-
lousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdaksi 5), nykyinen kohta 5)
siirtyy kohdaksi 6). Lisäksi käyttösuunnitelma
korvaa talousarvioesityksen momentin käyttö-
suunnitelman.

Talousarvioesityksen 22 043 000 euroon
nähden lisäys on 4 100 000 euroa, josta
4 000 000 euroa aiheutuu vuoden 2006 talous-
arviossa supertietokoneen hankkimiseksi
myönnetyn valtuuden vuoden 2007 maksu-
erästä ja 100 000 euroa on tarkoitettu käytettä-
väksi Lappeenrannan Huhtiniemessä ja sen lä-
hialueilla sijaitsevien kalmistojen tutkimuk-
siin.

2007 talousarvio 26 143 000
2006 II lisätalousarvio 2 020 000
2006 talousarvio 22 599 000
2005 tilinpäätös 24 051 000

60.  (29.88) Tiede

22.  (29.88.22) Arkistolaitoksen toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
14 381 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 250 000 euroa talousarvioesityksen
14 131 000 euroon nähden aiheutuu sähköis-

Käyttösuunnitelma €

1. Tutkimus-, kehittämis- ja julkaisu-
toiminta 8 043 000

2. Yliopistojen yhteinen atk-toiminta 
ja tietoliikenneyhteydet 13 000 000

3. Yliopistojen aikuiskoulutuksen 
kehittäminen 2 500 000

4. Yliopistokeskusten kehittäminen 2 500 000
5. Lappeenrannan Huhtiniemessä 

ja sen lähialueilla sijaitsevien 
kalmistojen tutkimukset 100 000

Yhteensä 26 143 000
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ten aineistojen vastaanotto- ja palvelujärjestel-
män (VAPA) kehittämisestä.

2007 talousarvio 14 381 000
2006 I lisätalousarvio 210 000
2006 talousarvio 13 843 000
2005 tilinpäätös 13 777 000

80.  (29.90) Taide ja kulttuuri

52.  (29.90.52) Veikkauksen ja raha-arpa-
jaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arvio-
määräraha)

2) taiteen edistämisestä annetun lain (328/
1967) mukaisiin taiteen keskustoimikunnan ja
valtion taidetoimikuntien myöntämiin apura-
hoihin ja avustuksiin, alueellisten taidetoimi-
kuntien myöntämiin taiteilija- ja kohdeapura-
hoihin ja muihin avustuksiin sekä enintään
841 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille

suoritettavista apurahoista annetun lain (115/
1997) mukaisiin apurahoihin,

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan toisen
kappaleen toisen kohdan. 

2007 talousarvio 188 829 000
2006 I lisätalousarvio 4 170 000
2006 talousarvio 186 380 000
2005 tilinpäätös 185 279 972
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Maaseudun kehittäminen

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittä-
miseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 50 300 000 euroa.
Vuonna 2007 saa tehdä ohjelmakauteen

2000—2006 kohdistuvia myöntämispäätöksiä
5 316 000 eurolla ja ohjelmakauteen 2007—
2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä
51 500 000 eurolla.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mu-
kaisesti kohdistuu momentin ohjelmakauden
2007—2013 myöntämisvaltuudesta 1 300 000
euroa ja määrärahasta 2 810 000 euroa Kai-
nuun maakuntaan.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
ja toinen kappale korvaavat talousarvioesityk-
sen momentin päätösosan ensimmäisen ja toi-
sen kappaleen ja päätösosan kolmas kappale
korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan viimeisen kappaleen.

Määrärahan lisäys 1 900 000 euroa talousar-
vioesityksen 48 400 000 euroon nähden ja oh-
jelmakauteen 2000—2006 kohdistuva myön-
tämisvaltuus aiheutuvat aiempina vuosina
myönnettyjen valtuuksien uudelleenbudjetoin-
nista ja Kainuun maakunnan määrärahaosuu-
den lisääminen 55 000 eurolla määrärahojen
uudelleenbudjetoinnista.

Kainuun maakuntaan kohdistuva ohjelma-
kautta 2007—2013 koskeva myöntämisvaltuu-
den 1 300 000 euron ja määrärahaosuuden li-
sääminen 160 000 eurolla perustuu hallituksen
esitykseen (HE 242/2006 vp) Kainuun hallin-

tokokeilusta annetun lain muuttamisesta, jonka
mukaan Kainuuta varten osoitetaan valtion ta-
lousarviossa Euroopan yhteisön Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahasto) alueellisia varoja ja vastaa-
va valtion vastinrahoitus.

2007 talousarvio 50 300 000
2006 II lisätalousarvio —
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 70 862 000
2005 tilinpäätös 52 884 371

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi ra-
hoittamasta maaseudun kehittämisestä (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 29 500 000 euroa.
Vuonna 2007 saa tehdä ohjelmakauteen

2000—2006 kohdistuvia myöntämispäätöksiä
2 477 000 eurolla ja ohjelmakauteen 2007—
2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä
54 608 000 eurolla.

Määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakau-
den 2000—2006 Euroopan maatalouden ohja-
us- ja tukirahastosta (EMOTR) ja Euroopan
aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettavien
tavoite 1- ja tavoite 2-ohjelmia sekä Leader+ -
ja Interreg III-yhteisöaloiteohjelmia toteuttavi-
en hankkeiden valtion rahoitusosuuden maksa-
miseen. Määrärahaa saa myös käyttää EU:n
ohjelmakauden 2007—2013 Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahastosta
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(maaseuturahasto) rahoitettavan Manner-Suo-
men maaseudun kehittämisohjelmaa toteutta-
vien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän
teknisen avun valtion rahoitusosuuden maksa-
miseen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mu-
kaisesti kohdistuu momentin ojelmakauden
2007—2013 myöntämisvaltuudesta 1 450 000
euroa ja määrärahasta 2 390 000 euroa Kai-
nuun maakuntaan.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
ja toinen kappale korvaavat talousarvioesityk-
sen momentin päätösosan ensimmäisen ja toi-
sen kappaleen, päätösosan kolmas kappale
korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan neljännen kappaleen ja päätösosan nel-
jäs kappale korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan viimeisen kappaleen.

Määrärahan vähennys talousarvioesityksen
40 000 000 euroon nähden on 10 500 000 eu-
roa, josta 10 000 000 euroa arvioidaan siirty-
vän vuodelta 2006 käytettäväksi vuonna 2007.
Lisäksi vähennyksestä 500 000 euroa sekä
myöntämisvaltuuden vähennys 1 792 000 eu-
roa talousarvioesityksen 56 400 000 euroon
nähden ja talousarvioesityksen momentin nel-
jännen kappaleen muutos aiheutuvat uuden oh-
jelmakauden 2007—2013 rakennerahasto-oh-

jelmien valtion rahoitusosuuden varojen koko-
amisesta ao. hallintoviranomaisen
pääluokkaan momentille 26.98.65.

Ohjelmakauteen 2000—2006 kohdistuva
myöntämisvaltuus aiheutuu aiempina vuosina
myönnettyjen valtuuksien uudelleenbudjetoin-
nista ja Kainuun maakunnan määrärahaosuu-
den lisääminen 63 000 eurolla määrärahojen
uudelleenbudjetoinnista.

Kainuun maakuntaan kohdistuva ohjelma-
kautta 2007—2013 koskeva myöntämisvaltuu-
den 1 450 000 euron ja määrärahaosuuden li-
sääminen 180 000 eurolla perustuu hallituksen
esitykseen (HE 242/2006 vp) Kainuun hallin-
tokokeilusta annetun lain muuttamisesta, jonka
mukaan Kainuuta varten osoitetaan valtion ta-
lousarviossa Euroopan yhteisön Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahasto) alueellisia varoja ja vastaa-
va valtion vastinrahoitus.

2007 talousarvio 29 500 000
2006 II lisätalousarvio —
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 98 834 000
2005 tilinpäätös 76 029 931

20. Maatalous

48. Puutarhatalouden ja sokerintuotannon
erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v)

S e l v i t y s o s a :  Talousarvioesitykseen
nähden momentin määräraha muutetaan kol-
mevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Määrärahalajin muuttaminen kolmevuoti-
seksi siirtomäärärahaksi talousarvioesityksen

arviomäärärahaan nähden aiheutuu siitä, että
osa sokerin rakennetuista saattaa tulla makset-
tavaksi vasta vuosina 2008 tai 2009.

2007 talousarvio 31 852 000
2006 talousarvio 810 000
2005 tilinpäätös 328 945
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40. Kala-, riista- ja porotalous

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

Momentille myönnetään 13 397 000 euroa.
Määrärahasta on varattu 6 591 000 euroa

EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion ra-
hoitusosuutta varten.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain
(343/2003) mukaisesti momentin määrärahas-
ta kohdistuu Kainuun maakuntaan 165 000 eu-
roa, mistä 70 000 euroa on EU:n rahoitus-
osuutta ja 95 000 euroa kansallista rahoitus-
osuutta.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toinen kappale korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen
toisen virkkeen. Päätösosan kolmas kappale li-
sätään talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan kolmanneksi kappaleeksi. Nykyinen
kolmas kappale siirtyy neljänneksi kappaleek-
si.

Määrärahan vähennys 603 000 euroa talous-
arvioesityksen 14 000 000 euroon nähden ai-
heutuu komission päätöksestä Euroopan kala-
talousrahaston kauden 2007—2013 jäsenmaa-
kohtaisesta EU:n rahoitusosuudesta.

Kainuun maakuntaan kohdistuva ohjelma-
kautta 2007—2013 koskeva määräraha perus-
tuu hallituksen esitykseen (HE 242/2006 vp)
Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muut-
tamisesta, jonka mukaan Kainuuta varten osoi-
tetaan valtion talousarviossa Euroopan kalata-
lousrahaston varoja ja vastaava valtion vastin-
rahoitus.

2007 talousarvio 13 397 000
2006 II lisätalousarvio -250 000
2006 I lisätalousarvio 1 168 000
2006 talousarvio 14 200 000
2005 tilinpäätös 15 200 000

77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnos-
tushankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 757 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Vähennys 200 000 euroa talousarvioesityk-
sen 957 000 euroon nähden perustuu tarkistet-
tuun tarvearvioon.

2007 talousarvio 757 000
2006 talousarvio 757 000
2005 tilinpäätös 757 000

60. Metsätalous

42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja
valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää metsäkeskuksille ja
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle met-
säkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskes-
kuksesta annetun lain (1474/1995) perusteella
aiheutuviin menoihin. Määrärahaa saa käyttää
myös metsäkeskusten ja Metsätalouden kehit-
tämiskeskus Tapion valtionavustustoiminnan
liiketaloudellisin perustein hinnoitelluista suo-
ritteista perittävien maksujen alentamiseen

sekä muuna julkisena rahoitusosuutena EU:n
rakennerahastohankkeista tai ohjelmakauden
2007—2013 muista hankkeista metsäkeskuk-
sille ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapi-
olle aiheutuviin menoihin siltä osin kuin näihin
menoihin ei voida käyttää EU:n rahasto-osuut-
ta tai vastaavaa valtion rahoitusosuutta.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan toisen ja
kolmannen kappaleen.

Kaakkois-Suomen metsäkeskuksessa havai-
tun poikkeuksellisen rahoitusvajeen johdosta
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valtionavun jakaumaa metsäkeskusten ja Met-
sätalouden kehittämiskeskus Tapion välillä ei
kiintiöidä eikä valtionavun jakamisen perustei-
ta määritetä päätösosassa, minkä johdosta ta-
lousarvioesityksen momentin päätösosan vii-
meinen kappale poistetaan.

2007 talousarvio 42 789 000
2006 II lisätalousarvio 1 200 000
2006 talousarvio 44 179 000
2005 tilinpäätös 46 684 000

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaa-
miseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 57 680 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalou-

den rahoituksesta annetun lain (1094/1996)

mukaisen valtiontuen maksamiseen sekä ko-
keilu- ja selvitystoiminnan kulutusmenoihin.
Vuonna 2007 saa tehdä edellä mainitun lain
mukaisia tukipäätöksiä enintään 62 500 000
eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.

Määrärahan vähennys 200 000 euroa talous-
arvioesityksen 57 880 000 euroon nähden ja
myöntämisvaltuuden vähennys 200 000 euroa
talousarvioesityksen 62 700 000 euroon näh-
den perustuu suunnittelutehtävien tarkentunee-
seen arvioon.

2007 talousarvio 57 680 000
2006 talousarvio 62 880 000
2005 tilinpäätös 62 430 651
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24. Tiehallinto

21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa

574 527 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 2 500 000 euroa talousarvioesityksen
572 027 000 euroon nähden aiheutuu liiken-
teenohjausjärjestelmien kehittämisestä sekä
piennarlevennyksistä liikenneruuhkien helpot-
tamiseksi välillä Hamina—Virojoki.

2007 talousarvio 574 527 000
2006 II lisätalousarvio 3 560 000
2006 I lisätalousarvio 1 680 000
2006 talousarvio 586 243 000
2005 tilinpäätös 608 946 000

78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 100 500 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 2 700 000 euroa talousarvioesityksen
97 800 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
2006 toiseen lisätalousarvioesitykseen sisälty-
vistä keskeneräisten hankkeiden etenemisen
muutoksista. Hankkeiden sopimusvaltuudet
eivät muutu.

Momentin perustelujen päätösosaan tehdyn
muutoksen johdosta selvitysosan ensimmäinen
tekstikappale muuttuu seuraavaksi:

Hankkeista arvioidaan aiheutuvan valtiolle
menoja vuonna 2008 noin 257,2 milj. euroa,
vuona 2009 noin 227,0 milj. euroa, vuonna
2010 noin 87,0 milj. euroa ja vuonna 2011 noin
2,0 milj. euroa.

2007 talousarvio 100 500 000
2006 II lisätalousarvio -8 700 000
2006 I lisätalousarvio 2 889 000
2006 talousarvio 62 200 000
2005 tilinpäätös 86 340 318
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32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen

42. Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten
ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaa-
minen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 25 283 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 21 483 000 eu-
roon nähden on 3 800 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen ulko-
maanliikenteen kauppa-alusluettelosta anne-
tun lain (1707/1991) muuttamiseksi.  Miehis-
tökustannusten kilpailukyvyn parantamiseksi
laajennetaan tukijärjestelmää siten, että tuki
kattaa täysimääräisesti maksetut työnantajan
sosiaaliturva-, merimieseläkevakuutus-, työt-
tömyysvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryh-
mähenkivakuutusmaksuja vastaavat määrät
sekä vapaa-ajan ryhmähenkivakuutuksesta ja
vapaa-ajan lisävakuutuksesta työnantajan
maksamaa osuutta vastaavat määrät. Nykyisin
tuki on laskennallinen ja se määräytyy siten,

että se on korkeintaan 97 prosenttia yleisesti
verovelvollisen merenkulkijan kauppa-aluslu-
etteloon merkityltä ulkomaanliikenteessä toi-
mivalta matkustaja-alukselta saamasta meri-
työtulosta toimitetusta ennakonpidätyksestä
kuitenkin enintään aiheutuneiden edellä mai-
nittujen menojen määrä.

Laajennettua tukea myönnetään 1.1.2007—
31.12.2009 väliseltä ajalta. Tukea arvioidaan
maksettavan 16 matkustaja-alukselle vuonna
2007. Tukikelpoisten henkilösivukulujen mää-
rän arvioidaan olevan vuositasolla noin 29
milj. euroa.  Koska tuki maksetaan puolivuo-
tisjaksoissa jälkikäteen, vuonna 2007 makse-
taan voimassaolevan lainsäädännön mukaista
tukea vuoden 2006 jälkiosan perusteella ja uu-
den lainsäädännön mukaista tukea vuoden
2007 ensimmäisen vuosipuoliskon osalta.

2007 talousarvio 25 283 000
2006 talousarvio 21 483 000
2005 tilinpäätös 21 700 216

40. Ratahallintokeskus

21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa

293 282 000 euroa. 
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 60 000 euroa talousarvioesityksen
293 342 000 euroon nähden aiheutuu Ratahal-
lintokeskukselta Rautatieviraston vastuulle
siirtyvän kansainvälisten rautatiekuljetusten

järjestön OTIFin jäsenmaksua vastaavan mää-
rärahan siirrosta momentille 31.41.21.

2007 talousarvio 293 282 000
2006 II lisätalousarvio 3 450 000
2006 I lisätalousarvio 7 060 000
2006 talousarvio 291 392 000
2005 tilinpäätös 312 455 000
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41. Rautatievirasto

21. Rautatieviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
4 060 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 60 000 euroa talousarvioesityksen
4 000 000 euroon nähden aiheutuu kansainvä-

listen rautatiekuljetusten järjestön OTIFin jä-
senmaksun siirtymisestä Ratahallintokeskuk-
selta Rautatieviraston vastuulle. Määräraha on
siirtoa momentilta 31.40.21. 

2007 talousarvio 4 060 000
2006 I lisätalousarvio 300 000
2006 talousarvio 1 000 000

60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet

34. Valtionapu länsimetron suunnitteluun
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksa-

miseen Helsingin ja Espoon kaupungeille län-
simetron suunnitteluun kuitenkin siten, että
valtion osuus on enintään 30 % suunnittelu-
kustannuksista pl. alv-menot. Hankkeen suun-
nittelukustannusten avustamiseen vuoden
2007 jälkeen voidaan sitoutua siten, että avus-
tusten määrä on myönnetty määräraha mu-
kaanlukien yhteensä enintään 15 milj. euroa ja
lisäksi enintään 30 % kustannuksista pl. alv-
menot.

S e l v i t y s o s a :  Momentti lisätään talous-
arvioesitykseen.

Länsimetro sisältää metron jatkamisen Ruo-
holahdesta Matinkylään. Valtio osallistuu
hankkeen suunnittelukustannuksiin enintään
30 prosentilla. Suunnittelukustannusten arvioi-
daan olevan yhteensä noin 50 milj. euroa.
Vuonna 2007 arvioidut suunnittelukustannuk-
set ovat noin 5 milj. euroa, josta valtion osuus
on enintään 1,5 milj. euroa. Luvut ovat ilman
arvonlisäveroa.

2007 talousarvio 1 500 000

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehit-
täminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 52 499 000 euroa.
Lisäksi määrärahaa saa käyttää valtion osuu-

tena Kemijärven junaliikenteen ostomenoihin.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen ja viidennen kappaleen.

Vähennys 126 000 euroa talousarvioesityk-
sen 52 625 000 euroon nähden aiheutuu Kemi-
järven yöjunaliikenteestä. Kemijärven yöjuna-
yhteys toteutetaan siten, että väli Rovaniemi—
Kemijärvi hoidetaan taajamajunaliikenteenä.
Yhteysvälin alijäämästä korvataan enintään
360 000 euroa, josta valtion osuus on enintään
324 000 euroa ja Kemijärven kaupungin osuus
enintään 36 000 euroa. Mikäli alijäämä on ar-
vioitua alhaisempi, tästä koituva hyöty kohdis-
tuu ensin Kemijärven kaupungin osuuteen. Ta-
lousarvioesityksessä valtion osuudeksi oli ar-
vioitu 450 000 euroa ja Lapin liiton osuudeksi
50 000 euroa.

2007 talousarvio 52 499 000
2006 II lisätalousarvio 47 000
2006 I lisätalousarvio 129 000
2006 talousarvio 81 075 000
2005 tilinpäätös 81 490 000
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99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot

29.  (31.99.19) Liikenne- ja viestintäministe-
riön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 276 265 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 4 986 000 euroa talousarvioesityksen

271 279 000 euroon nähden aiheutuu pääasias-
sa vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen
määrärahamuutoksista sekä valtuuksien muu-
toksista aiheutuvista määrärahatarkistuksista. 

2007 talousarvio 276 265 000
2006 II lisätalousarvio -1 300 000
2006 I lisätalousarvio 7 732 000
2006 talousarvio 254 740 000
2005 tilinpäätös 289 377 911

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osal-
ta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 12 421 000 euroa.
Mikäli vuoden 2006 myöntämisvaltuutta on

jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna
2007.

Määrärahaa saa käyttää ohjelmakauden
2000—2006 Euroopan aluekehitysrahastosta
rahoitettavien tavoite 1- ja 2 -ohjelmien, yhtei-
söaloitteiden ja innovatiivisten toimien hank-
keiden valtion rahoitusosuuden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun
ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen
tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen sekä
ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden vält-
tämättömien kulutusmenojen maksamiseen
yhdessä momentilla 26.98.61 olevan EU-osuu-
den kanssa. 

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Määrärahan vähennys 1 401 000 euroa ta-

lousarvioesityksen 13 822 000 euroon nähden
ja vuoden 2007 myöntämisvaltuuden poisto ai-

heutuvat uuden ohjelmakauden 2007—2013
rakennerahasto-ohjelmien valtion rahoitus-
osuuden varojen kokoamisesta ao. rahaston
hallintoviranomaisen pääluokkaan momentille
26.98.65.

2007 talousarvio 12 421 000
2006 II lisätalousarvio 4 620 000
2006 I lisätalousarvio 470 000
2006 talousarvio 11 284 000
2005 tilinpäätös 11 436 291

78. Vuosaaren sataman liikenneväylien ra-
kentaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 73 800 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää aikaisempina vuosi-

na myönnetyn Vuosaaren sataman liikenne-
väylien sopimusvaltuudesta aiheutuvien me-
nojen maksamiseen. Tiehallinto oikeutetaan
tekemään sitoumuksia Vuosaaren sataman lii-
kenneväylistä aikaisempina vuosina myönne-
tyn enintään 237,4 milj. euron sijasta enintään
289,0 milj. eurolla mukaan lukien aiemmat si-
toumukset. Määrärahasta saa maksaa palkka-
usmenoja enintään yhden henkilötyövuoden
verran.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 20 000 000 euroa talousarvioesityk-
sen 53 800 000 euroon nähden aiheutuu hank-
keen sopimusvaltuuden lisäyksestä sekä vuo-
den 2006 toiseen lisätalousarvioesitykseen si-
sältyvästä hankkeen etenemisen muutoksesta.

Vuosaaren sataman liikenneväylien sopi-
musvaltuuden lisäys 51,6 milj. eurolla aiheu-
tuu kustannustason noususta rakennusaikana
(lähinnä louhintaurakat) sekä rautatietunnelin
ennakoitua vaikeammasta sisätöiden logistii-
kasta ja ratatekniikasta.

Lisäksi momentin perustelujen selvitysosan
ensimmäisen kappaleen toinen virke muuttuu
seuraavaksi:

Hankkeen kustannuksista tiehankkeen osuus
on noin 86,5 milj. euroa, ratahankkeen osuus
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noin 190,8 milj. euroa ja meriväylän osuus
noin 11,7 milj. euroa.

Edelleen momentin perustelujen pää-
tösosaan tehtyjen muutosten johdosta selvitys-
osan toinen kappale muuttuu seuraavaksi:

Hankkeesta arvioidaan aiheutuvan valtiolle
menoja vuonna 2008 34,1 milj. euroa ja vuon-
na 2009 1,2 milj. euroa. Rakentamisen kustan-
nustenjaoksi on sovittu valtion ja Helsingin
kaupungin kesken 50/50. Vastaavat tuloarviot

eli puolet edellä mainituista menoista arvon-
lisäveroineen tuloutetaan momentille
12.31.99.

2007 talousarvio 73 800 000
2006 II lisätalousarvio -4 200 000
2006 I lisätalousarvio 10 000 000
2006 talousarvio 58 700 000
2005 tilinpäätös 68 141 218
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Pääluokka 32
KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Hallinto

21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
24 889 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 112 000 euroa talousarvioesityk-
sen 25 001 000 euroon nähden aiheutuu kah-
den henkilön palkkaus- ja muiden menojen

siirrosta momentille 28.01.21 liittyen Suomes-
sa käytettävien EU:n rakennerahastovarojen
tarkastusviranomaisen perustamiseen valtio-
varain controller -toiminnon yhteyteen valtio-
varainministeriöön 1.4.2007 lukien.

2007 talousarvio 24 889 000
2006 talousarvio 23 401 000
2005 tilinpäätös 23 369 000

20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka

20. Osaamiskeskusohjelman klustereiden
koordinointi (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 600 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää osaamiskeskusohjel-

man klusteriosaamiskeskusten klustereiden
koordinoinnista aiheutuviin menoihin.

S e l v i t y s o s a :  Momentti lisätään talous-
arvioesitykseen.

Vuonna 2007 alkavaan uuteen osaamiskes-
kusohjelmaan liittyen perustetaan enintään 13
valtakunnallista osaamiskeskusklusteria. Mää-
rärahasta on tarkoitus rahoittaa klustereiden
koordinointiin liittyviä kustannuksia sekä oh-
jelman toteuttamisen kannalta tärkeiden kan-
sallisten ja kansainvälisten yhteyksien luomi-
seen ja ylläpitoon liittyviä kustannuksia.

2007 talousarvio 2 600 000

22. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 000 000
euroa kehitysyhtiöiden, teknologian hyödyntä-
miseen tähtäävien osakeyhtiöiden tai muiden
rajoitetun vastuun yhteisöjen sekä toimintojen
ulkoistamisissa vastaanottavan yrityksen osa-
ke- tai osuuspääomien merkitsemiseen. VTT
saa käyttää tähän tarkoitukseen lisäksi omista-
miaan immateriaalioikeuksia kuten keksintöjä,
patentteja ja oikeuksia tietokoneohjelmiin sekä
tutkimuslaitteistoja ja muuta käyttöomaisuutta
sekä luopua käypää vastiketta vastaan omis-
tuksesta näissä yrityksissä tarkoituksenmukai-
sella tavalla.
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S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan kolman-
nen kappaleen.

2007 talousarvio 74 016 000
2006 I lisätalousarvio 9 500 000
2006 talousarvio 69 732 000
2005 tilinpäätös 69 790 000

27. Teknologinen tutkimustoiminta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 166 150 000 euroa. 
Vuonna 2007 uusia rahoituspäätöksiä saa

tehdä enintään 178 791 000 eurolla. 
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen ja toisen kappaleen. 

Lisäys talousarvioesityksen 164 770 000 eu-
ron määrärahaan nähden on 1 380 000 euroa ja
lisäys talousarvioesityksen 175 791 000 euron
valtuuteen nähden on 3 000 000 euroa ja ai-
heutuu Suomen osallistumisesta Euroopan
unionin Artemis-yhteisaloitteeseen vuosina
2007—2013.

Euroopan unionin vuosina 2007—2013 to-
teutettavan Artemis-yhteisaloitteen tavoitteena
on saavuttaa Euroopalle johtava asema tieto- ja
viestintätekniikan tuottajana ja soveltajana
esim. tietoliikenneteollisuudessa, terveyden-
huollon järjestelmissä, kuljetusvälineteollisuu-
dessa ja prosessiteollisuudessa.

2007 talousarvio 166 150 000
2006 II lisätalousarvio -14 000 000
2006 talousarvio 157 917 000
2005 tilinpäätös 141 140 779

28. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja
kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös jo perustettu-
jen tai perustettavien innovaatiokeskusten,
Kiina FinChi, Pohjois-Amerikka finNode sekä

Venäjälle perustettavan innovaatiokeskuksen
menojen rahoittamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa lisätään talous-
arvioesityksen momentin päätösosan neljän-
neksi kappaleeksi.

Innovaatiotoiminnan ja Suomeen suuntautu-
vien investointien lisäämiseksi innovaatiokes-
kuksia on perustettu ja perustetaan eräisiin
Suomen kannalta tärkeisiin maihin. Kauppa- ja
teollisuusministeriö valmistelee erikseen Tek-
nologian kehittämiskeskuksen kanssa suunni-
telman innovaatiokeskusten menojen maksa-
misesta.

2007 talousarvio 9 164 000
2006 talousarvio 13 490 000
2005 tilinpäätös 13 870 000

40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja
kehitykseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 161 917 000 euroa. 
Vuonna 2007 uusia avustuspäätöksiä saa

tehdä enintään 206 646 000 eurolla. 
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen ja toisen kappaleen. 

Lisäys talousarvioesityksen 161 637 000 eu-
ron määrärahaan nähden on 280 000 euroa ja
lisäys talousarvioesityksen 203 646 000 euron
valtuuteen nähden on 3 000 000 euroa ja ai-
heutuu Suomen osallistumisesta Euroopan
unionin Artemis-yhteisaloitteeseen vuosina
2007—2013.

Euroopan unionin vuosina 2007—2013 to-
teutettavan Artemis-yhteisaloitteen tavoitteena
on saavuttaa Euroopalle johtava asema tieto- ja
viestintätekniikan tuottajana ja soveltajana
esim. tietoliikenneteollisuudessa, terveyden-
huollon järjestelmissä, kuljetusvälineteollisuu-
dessa ja prosessiteollisuudessa.

2007 talousarvio 161 917 000
2006 talousarvio 158 419 000
2005 tilinpäätös 140 648 023
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41. Valtionavustus eräille yhteisöille keksin-
tö-, laatu- ja standardisointitoimintojen edis-
tämiseksi (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 7 205 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen
7 005 000 euron määrärahaan nähden aiheutuu
tietotekniikan standardisoinnin kehittämisestä.

2007 talousarvio 7 205 000
2006 talousarvio 6 663 000
2005 tilinpäätös 6 433 000

30. Yrityspolitiikka

Kauppa- ja teollisuusministeriö tai sen valtuuttamat laitokset saavat tehdä vuonna 2007 Suo-
men ja Venäjän välillä 15.8.2006 solmitun velkakonversiosopimuksen mukaisia tavara- tai pal-
veluhankintoja koskevia sopimuksia sillä määrällä, joka vuoden 2006 toisessa lisätalousarvioesi-
tyksessä myönnetystä enintään 30 000 000 Yhdysvaltain dollarin (25 000 000 euroa) velkakon-
versiovaltuudesta on jäänyt käyttämättä.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa lisätään talousarvioesitykseen.

45. Yritysten investointi- ja kehittämishank-
keiden tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 17 348 000 euroa. 
Momentin mukaista yritystukea saa vuonna

2007 myöntää yhteensä 22 678 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen

kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toinen kappale korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan kolmannen kap-
paleen. 

Lisäys talousarvioesityksen 15 648 000 eu-
ron määrärahaan nähden on 1 700 000 euroa ja
lisäys talousarvioesityksen 21 678 000 euron
valtuuteen nähden on 1 000 000 euroa. Määrä-
rahan lisäyksestä 1 500 000 euroa aiheutuu
vuoden 2006 toisessa lisätalousarvioesitykses-
sä tehdyistä muutoksista ja 200 000 euroa sekä
valtuuden lisäys aiheutuvat yksinyrittäjien tu-
kikokeilusta.

Tukikokeilussa yksinyrittäjää tuetaan myön-
tämällä avustusta ensimmäisen työntekijän
palkkaamiseen neljän seutukunnan alueella
(Kehys-Kainuu, Torniolaakso, Itä-Lappi ja
Pielisen Karjala) sekä Ilomantsin ja Rautavaa-
ran kunnissa. Tuki vastaisi ensimmäisten 12
kuukauden aikana pakollisia työnantajamaksu-
ja ja seuraavien 12 kuukauden jaksolla tuki

puolittuisi. Edellä todetuilla alueilla tukeen oi-
keutettuja on arvioitu olevan noin 3 000 yk-
sinyrittäjää ja tuen vuosikustannus työntekijää
kohden olisi 33 600 euron keskimääräisen
vuosipalkan mukaan laskettuna noin 6 000 eu-
roa. Mikäli tuen alainen työllisyys lisääntyisi
noin 5 prosentilla, olisi täyden tuen vuosikus-
tannus noin miljoona euroa ja puolittuneen
tuen vuosikustannus 500 000 euroa. Tukiko-
keilu tulee voimaan 1.1.2007 alkaen, ja tarkoi-
tuksena on, että se on voimassa enintään vuo-
teen 2011. Käytännössä tuen käyttö laajenee
asteittain.

2007 talousarvio 17 348 000
2006 II lisätalousarvio —
2006 talousarvio 18 235 000
2005 tilinpäätös 16 193 791

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön
osalta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 73 855 000 euroa.
Mikäli vuoden 2006 myöntämisvaltuutta on

jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna
2007.
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Määrärahaa saa käyttää ohjelmakauden
2000—2006 Euroopan aluekehitysrahastosta
ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavien,
tavoite 1-, 2- ja 3 -ohjelmien sekä yhteisöaloit-
teiden hankkeiden valtion rahoitusosuuden
maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun
ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen
tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen sekä
ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden vält-
tämättömien kulutusmenojen maksamiseen
yhdessä momenteilla 26.98.61 ja 34.05.61 ole-
vien EU:n osuuksien kanssa sekä EU:n ohjel-
makauden 1995—1999 sitoumusten maksami-
seen.

Lisäksi määrärahaa saa käyttää neuvoston
asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 39 (varain-
hoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston asetuk-
sen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vähen-
täminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mu-
kaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen. 

Vuonna 2007 osaamisen kehittämispalvelui-
hin osallistuvilta peritään rahoitusosuus, joka

on noin kuudesosa niistä erilliskustannuksista,
joita palvelujen tuottamisesta aiheutuu.

Määrärahaa saa käyttää lopulliselle edunsaa-
jalle aiheutuvien arvonlisäverojen maksami-
seen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena. 
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Määrärahan vähennys 6 713 000 euroa ta-

lousarvioesityksen 80 568 000 euroon nähden
ja vuoden 2007 myöntämisvaltuuden poisto ai-
heutuvat uuden ohjelmakauden 2007—2013
rakennerahasto-ohjelmien valtion rahoitus-
osuuden varojen kokoamisesta ao. rahaston
hallintoviranomaisen pääluokkaan momenteil-
le 26.98.65 ja 34.05.65.

2007 talousarvio 73 855 000
2006 II lisätalousarvio 2 000 000
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 84 732 000
2005 tilinpäätös 68 301 990

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka

95. Ryhmäkanteen oikeudenkäyntikulut (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään 20 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ryhmäkannelain mu-

kaisesta ryhmäkanteesta aiheutuneiden oikeu-
denkäyntikulujen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Momentti lisätään talous-
arvioesitykseen.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousar-
vioesitykseen liittyvän ryhmäkannetta koske-
van esityksen.

Ryhmäkanteesta voi aiheutua oikeudenkäyn-
tikuluja valtiolle silloin, jos kuluttaja-asiamies
häviää ajamansa kanteen. Oikeudenkäyntiku-
luiksi lasketaan viraston maksettavaksi tuomit-
tavat vastapuolen kulut.

2007 talousarvio 20 000

60. Energiapolitiikka

21. Energiamarkkinaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
836 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.
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Lisäys 130 000 euroa talousarvioesityksen
706 000 euron määrärahaan nähden aiheutuu
päästökaupparekisterin kehittämisestä.

2007 talousarvio 836 000
2006 II lisätalousarvio 122 000
2006 talousarvio 701 000
2005 tilinpäätös 830 000

43. Kioton mekanismit  (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 5 000 000 euroa. 
Mikäli vuoden 2006 myöntämisvaltuutta on

jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä

osasta tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna
2007.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toinen kappale lisätään talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan neljänneksi kap-
paleeksi.

Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen
4 000 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
2006 ensimmäisessä lisätalousarviossa teh-
dyistä muutoksista. 

2007 talousarvio 5 000 000
2006 I lisätalousarvio 2 000 000



54

Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Sosiaali- ja terveysministeriö

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 663 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ohjelmakauden

2000—2006 Euroopan aluekehitysrahastosta
ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavien
tavoite 1-, 2- ja 3 -ohjelmien sekä yhteisöaloit-
teiden Equal, Interreg ja Urban sekä innovatii-
visten toimien hankkeiden valtion rahoitus-
osuuden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun
ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen
tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen sekä
ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden vält-
tämättömien kulutusmenojen maksamiseen
yhdessä momenteilla 26.98.61 ja 34.05.61 ole-
vien EU-osuuksien kanssa.

Momentin määrärahaa saa käyttää neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 30 artiklasta
(tukikelpoisuus) ja 39 artiklasta (varainhoitoa

koskevat oikaisut) johtuvien velvoitteiden
maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Määrärahan vähennys 313 000 euroa talous-

arvioesityksen 5 976 000 euroon nähden ja
vuoden 2007 myöntämisvaltuuden poisto ai-
heutuvat uuden ohjelmakauden 2007—2013
rakennerahasto-ohjelmien valtion rahoitus-
osuuden varojen kokoamisesta ao. rahaston
hallintoviranomaisen pääluokkaan momenteil-
le 26.98.65 ja 34.05.65.

2007 talousarvio 5 663 000
2006 II lisätalousarvio —
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 5 457 000
2005 tilinpäätös 4 641 227

17. Työttömyysturva

51. Työttömyysturvalain mukainen perustur-
va (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 62 750 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Lisäys 10 000 000 euroa talousarvioesityk-
sen 52 750 000 euroon nähden aiheutuu Kan-
saneläkelaitokselle tilitettävän palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksuarvion laskuperus-
teena olevan tilastoaineiston muutoksesta.
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2007 talousarvio 62 750 000
2006 talousarvio 59 000 000
2005 tilinpäätös 74 000 000

18. Sairausvakuutus

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

Momentille myönnetään 1 153 000 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 9 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 1 162 000 000 euroon nähden aiheutuu
sairausvakuutuksen menoarvion tarkentumi-
sesta.

Talousarvioesityksen selvitysosan kymme-
nes kappale, joka koskee työnantajan sosiaali-
turvamaksusta annetun lain ja työnantajan so-
siaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemi-
sesta saaduista palkkioista annetun lain
muuttamista siten, että urheiluseurat maksavat
työnantajan sosiaaliturvamaksua, poistetaan.

2007 talousarvio 1 153 000 000
2006 II lisätalousarvio -5 000 000
2006 talousarvio 1 107 900 000
2005 tilinpäätös 950 544 550

19. Eläkevakuutus

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

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 8 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 68 000 000 euroon nähden aiheutuu
maksutulon ja avoimien maksujen suotuisasta
kehityksestä. Lisäksi on otettu huomioon apu-
rahansaajien eläketurvan kehittämiseen liitty-
neen osuuden poistaminen hallituksen esityk-
sestä yrittäjän eläkelaiksi.

2007 talousarvio 60 000 000
2006 II lisätalousarvio -10 000 000
2006 talousarvio 73 000 000
2005 tilinpäätös 51 900 000

60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtu-
vista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 888 300 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 2 200 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 1 890 500 000 euroon nähden aiheutuu
eläkkeensaajien asumistuen määräaikaistarkis-
tuksista. Asumistuessa hyväksyttävien enim-
mäismäärien korottamisen ensimmäisen vuo-
den kustannus on 2 400 000 euroa 4 600 000
euron vuosittaisesta kokonaiskustannuksesta.

Momentin perustelujen päätösosaan tehdyn
muutoksen johdosta oheinen taulukko muuttuu
seuraavaksi:
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2007 talousarvio 1 888 300 000
2006 II lisätalousarvio -10 000 000
2006 talousarvio 1 833 000 000
2005 tilinpäätös 1 094 064 718

22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot

50. Sotilasvammakorvaukset (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 239 200 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 15 600 000 euroa talousarvioesityk-
sen 223 600 000 euroon nähden aiheutuu kun-
nille avohuollon palvelujen järjestämisestä ai-

heutuneiden kustannusten arvioitua suurem-
masta määrästä.

2007 talousarvio 239 200 000
2006 II lisätalousarvio 10 800 000
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 230 900 000
2005 tilinpäätös 243 294 031

32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja tervey-
denhuollon käyttökustannuksiin (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään 4 306 400 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 3 500 000 euroa talousarvioesityksen
4 302 900 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
2005 lopullisiin verotietoihin perustuvien val-
tionosuuksien tasauserien nettolisäyksistä ja
-vähennyksistä.

2007 talousarvio 4 306 400 000
2006 I lisätalousarvio 600 000
2006 talousarvio 4 021 700 000
2005 tilinpäätös 3 728 341 586

38. Valtionosuus kunnille perustoimeentulo-
tuen kustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 200 500 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon 
kansaneläkevakuutuksen menot ja valtion-
osuudet vuonna 2007 ovat arviolta seuraavat 
(milj. euroa)

Menot
Kansaneläkemenot 2 734
Muut etuusmenot 119
Toimintamenot 153
Yhteensä 3 006

Tulot
Työnantajamaksut 1 092
Muut tulot 26

Valtion osuudet 1 888
Valtion osuus kansaneläkkeestä 
(40 %) 841
Valtion osuus lapsen hoitotuista, 
vammaistuista ja eläkkeensaajien 
asumistuista (100 %) 447
Valtion osuus kokonaismenoista 
(KEL 59 §), ns. takuusuoritus 600
Yhteensä 3 006



33.32 57

Vähennys 40 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 240 500 000 euroon nähden aiheutuu
uusista vuotta 2005 koskevista toimeentulotu-
en tilastotiedoista.

2007 talousarvio 200 500 000
2006 talousarvio 227 700 000
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Pääluokka 34
TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

61. Euroopan sosiaalirahaston osallistumi-
nen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 125 722 000 euroa.
Mikäli vuoden 2006 myöntämisvaltuutta on

jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna
2007.

Määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakau-
den 2000—2006 tavoite 1-, 2- ja 3 -ohjelmia
sekä yhteisöaloiteohjelma Equalia toteuttavien
hankkeiden EU-rahoitusosuuden maksami-
seen sekä ohjelmien toteutukseen liittyvään
tekniseen apuun Euroopan sosiaalirahastosta
maksettavan EU-rahoitusosuuden maksami-
seen.

Määrärahaa saa yhdessä hallinnonalojen vas-
tinrahoitusmomenttien määrärahojen kanssa
käyttää myös Euroopan sosiaalirahaston osara-
hoittamien ohjelmien toteuttamiseen tarvitta-
van enintään 365 henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstön palkkaamiseen. Palkattava enim-
mäishenkilötyövuosimäärä on sekä ohjelma-
kauden 2000—2006 että momenteilta
34.05.64 ja 34.05.65 rahoitettavan ohjelma-
kauden 2007—2013 yhteismäärä. Määrärahaa
saa lisäksi käyttää ohjelmien toteuttamisen
kannalta muiden välttämättömien kulutusme-
nojen maksamiseen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mu-
kaisesti kohdistuu momentin määrärahasta
1 811 000 euroa Kainuun maakuntaan.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Määrärahan vähennys 9 901 000 euroa ta-

lousarvioesityksen 135 623 000 euroon näh-
den ja vuoden 2007 myöntämisvaltuuden pois-
to aiheutuvat uuden ohjelmakauden 2007—
2013 rakennerahasto-ohjelmien Euroopan so-
siaalirahaston rahoitusosuuden varojen siirros-
ta momentille 34.05.64.

2007 talousarvio 125 722 000
2006 II lisätalousarvio —
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 137 242 000
2005 tilinpäätös 123 253 466

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus työministeriön osalta (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 80 809 000 euroa. 
Mikäli vuoden 2006 myöntämisvaltuutta on

jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna
2007.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan sosiaalira-
hastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta ra-
hoitettavien ohjelmakauden 2000—2006 ta-
voite 1-, 2- ja 3 -ohjelmien sekä Equal-, Inter-
reg- ja Urban -yhteisöaloitteiden ja
innovatiivisten toimien hankkeiden valtion ra-
hoitusosuuden maksamiseen.
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Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun
ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen
tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen sekä
ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden vält-
tämättömien kulutusmenojen maksamiseen
yhdessä momenteilla 34.05.61 ja 26.98.61 ole-
vien EU-osuuksien kanssa sekä EU:n ohjelma-
kauden 1995—1999 mukaisten sitoumusten
maksamiseen.

Määrärahaa saa lisäksi käyttää neuvoston
asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 39 (varain-
hoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston asetuk-
sen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vähen-
täminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mu-
kaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mu-
kaisesti kohdistuu momentin määrärahasta
1 931 000 euroa Kainuun maakuntaan.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Määrärahan vähennys 4 958 000 euroa ta-

lousarvioesityksen 85 767 000 euroon nähden
ja vuoden 2007 myöntämisvaltuuden poisto ai-
heutuvat uuden ohjelmakauden 2007—2013
rakennerahasto-ohjelmien valtion rahoitus-
osuuden varojen kokoamisesta momenteille
26.98.65 ja 34.05.65.

2007 talousarvio 80 809 000
2006 II lisätalousarvio -1 000 000
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 87 185 000
2005 tilinpäätös 76 536 425

64. Euroopan sosiaalirahaston osallistumi-
nen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelma-
kaudella 2007—2013 (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 9 901 000 euroa.
Vuonna 2007 saa uusia myöntämispäätöksiä

tehdä yhteensä 99 005 000 eurolla.
Määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakau-

den 2007—2013 Manner-Suomen ESR-ohjel-
maa toteuttavien hankkeiden EU-rahoitus-
osuuden maksamiseen sekä ohjelmien toteu-
tukseen liittyvään tekniseen apuun Euroopan

sosiaalirahastosta maksettavan EU-rahoitus-
osuuden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää yhdessä momentin
34.05.65 määrärahan kanssa myös Euroopan
sosiaalirahaston osarahoittamien ohjelmien to-
teuttamiseen tarvittavan henkilöstön palkkaa-
miseen momentin 34.05.61 mukaisesti sekä
ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden vält-
tämättömien kulutusmenojen maksamiseen.

Momentin myöntämisvaltuudesta 170 000
euroa varataan teknisenä apuna valtiovarain-
ministeriölle EU:n rakennerahastojen tarkas-
tustoiminnasta aiheutuvien menojen maksami-
seen sekä yhdessä momentilla 34.05.65 olevan
valtion rahoitusosuuden kanssa yhteensä enin-
tään kahta henkilötyövuotta vastaavan henki-
löstön palkkaus- ja muiden menojen maksami-
seen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mu-
kaisesti kohdistuu momentin myöntämisval-
tuudesta 5 252 000 euroa ja määrärahasta
525 000 euroa Kainuun maakuntaan.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
S e l v i t y s o s a :  Momentti lisätään talous-

arvioesitykseen.
Talousarvioesitykseen nähden uuden ohjel-

makauden 2007—2013 rakennerahasto-ohjel-
mien Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta
vastaava myöntämisvaltuus ja määräraha on
siirtoa momentilta 34.05.61.

Määräraha on osittain alueiden kehittämis-
laissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoi-
tusta.

Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa työlli-
syysohjelmaa ja yrittäjyyden politiikkaohjel-
maa.

Rahoituksen käytössä sovelletaan kunkin
hallinnonalan rahoittamassa toiminnassa so-
vellettavia kansallisia ja EU:n säännöksiä ja ra-
hoitus kohdennetaan kullakin hallinnonalalla
mainittujen säännösten ja rakennerahasto-oh-
jelmien puitteissa asianomaisen ministeriön
määrittelemällä tavalla.

Teknisen avun toimeenpanemisesta pääte-
tään Euroopan yhteisöjen rakennerahastosään-
nöksissä ja kansallisissa rakennerahastosään-
nöksissä säädetyssä menettelyssä.
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Teknisen avun kohdentamista tarkastellaan
tarpeen mukaan ohjelmien hyväksymisen ja
seurantakomiteoiden käsittelyn jälkeen.

Talousarvion toimeenpanossa on tarkoitus
noudattaa oheista myöntämisvaltuuden hallin-
nonalakohtaista jakaumaa, joka perustuu vuo-

den 2006 talousarvioon. Varainhoitovuoden
aikana hallinnonalakohtaiseen jakaumaan teh-
dään ao. ministeriöiden sopimat täsmennykset.

Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot on
merkitty momentille 12.34.40 ja valtion rahoi-
tusosuus momentille 34.05.65.

2007 talousarvio 9 901 000

65. Euroopan sosiaalirahaston valtion ra-
hoitusosuus ohjelmakaudella 2007—2013 (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään 8 744 000 euroa. 
Vuonna 2007 saa uusia myöntämispäätöksiä

tehdä yhteensä 82 658 000 eurolla. 

Myöntämisvaltuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)
Myöntämisvaltuusvuosi 2007 2008 2009 2010 Yhteensä

Vuoden 2007 sitoumukset 9,376 14,063 42,189 28,125 93,753
Kainuu 0,525 0,788 2,363 1,576 5,252
Valtuudet yhteensä 9,901 14,851 44,552 29,701 99,005

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmiin (milj. euroa)

Ohjelma 
Euroopan sosiaalirahasto

Ohjelmakauden
rahoituskehys

valtuutena

 Myöntämis-
valtuus
v. 2007

 Määräraha
v. 2007

Ohjelmakausi 2007—2013
Manner-Suomi
— Valtakunnallinen osio 217,826 29,300 2,930
— Alueellinen osio 397,613 69,705 6,971

— Itä-Suomi 179,787 40,404 4,040
— josta Kainuu 23,372 5,252 0,525

— Pohjois-Suomi 69,106 9,296 0,930
— Länsi-Suomi 79,688 10,719 1,072
— Etelä-Suomi 69,032 9,286 0,929

Yhteensä 615,439 99,005 9,901

Myöntämisvaltuuden arvioitu jakautuminen hallinnonaloittain Manner-Suomen ESR-ohjelmassa 
(milj. euroa)

Valtakunnallinen
osio Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois-Suomi Itä-Suomi Yhteensä

SM 0,720 0,228 0,263 0,229 0,864 2,304
OPM 10,015 3,174 3,664 3,177 12,014 32,044
KTM 2,289 0,726 0,837 0,726 2,747 7,325
STM 0,936 0,296 0,343 0,297 1,123 2,995
TM 15,340 4,862 5,612 4,867 18,404 49,085
Kainuu -           -         -             - 5,252 5,252
Yhteensä 29,300 9,286 10,719 9,296 40,404 99,005
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Määrärahaa saa käyttää Euroopan sosiaalira-
hastosta ohjelmakauden 2007—2013 alueelli-
nen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta to-
teuttavan Manner-Suomen ESR-toimenpide-
ohjelman valtion rahoitusosuuden
maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun
ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen
tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen sekä
ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden vält-
tämättömien kulutusmenojen maksamiseen
yhdessä momentilla 34.05.64 olevien EU-
osuuksien kanssa.

Momentin myöntämisvaltuudesta 170 000
euroa varataan teknisenä apuna valtiovarain-
ministeriölle EU:n rakennerahastojen tarkas-
tustoiminnasta aiheutuvien menojen maksami-
seen sekä yhdessä momentilla 34.05.64 olevan
EU-osuuden kanssa palkkaus- ja muiden me-
nojen maksamiseen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mu-
kaisesti kohdistuu momentin myöntämisval-
tuudesta 2 669 000 euroa ja määrärahasta
278 000 euroa Kainuun maakuntaan.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
S e l v i t y s o s a :  Momentti lisätään talous-

arvioesitykseen.

Talousarvioesitykseen nähden uuden ohjel-
makauden 2007—2013 rakennerahasto-ohjel-
mien Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta
vastaavat valtion rahoitusosuuden myöntämis-
valtuudet ja määrärahat ovat siirtoa momen-
teilta 26.98.62, 29.01.62, 32.30.62, 33.01.62 ja
34.05.62.

Määräraha on osittain alueiden kehittämis-
laissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoi-
tusta.

Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa työlli-
syysohjelmaa ja yrittäjyyden politiikkaohjel-
maa.

Myöntämisvaltuuden mitoituksessa on otettu
yritysten henkilöstön kehittämis- ja koulutus-
hankkeiden tulo-osuuksien budjetoinnista ai-
heutuvana lisäyksenä (ns. palautumakorotus)
huomioon muualla kuin Kainuussa 3 000 000
euroa ja lisäksi Kainuussa 190 000 euroa ja
vastaavasti määrärahan mitoituksessa muualla
kuin Kainuussa 750 000 euroa ja lisäksi Kai-
nuussa 30 000 euroa. Määrärahan lisäystä vas-
taavat osallistujilta perittävinä maksuina kerty-
vät tulot on merkitty momentille 12.34.99.

Teknisen avun toimeenpanemisesta pääte-
tään Euroopan yhteisöjen rakennerahastosään-
nöksissä ja kansallisissa rakennerahastosään-
nöksissä säädetyssä menettelyssä.

Myöntämisvaltuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)1)

Myöntämisvaltuusvuosi  2007  2008 2009  2010  Yhteensä

Vuosien 2007 sitoumukset 7,716 11,548 34,628 23,097 76,989
Kainuu 0,248 0,372 1,116 0,743 2,479
Valtuudet yhteensä 7,964 11,920 35,744 23,840 79,468

1) Myöntämisvaltuudesta puuttuu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan palautumakorotus 3 190 000 euroa ja arvio-
määrärahasta 780 000 euroa.

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmiin (milj. euroa)

Ohjelma
Euroopan sosiaalirahasto

Ohjelmakauden
rahoituskehys

valtuutena

 Myöntämis-
valtuus
v. 2007

Määräraha
v. 2007

Ohjelmakausi 2007—2013
Manner-Suomi
— Valtakunnallinen osio 245,054 31,858 3,203
— Alueellinen osio 353,980 47,610 4,761

— Itä-Suomi, 134,840 19,121 1,912
— josta Kainuu 17,529 2,479 0,248
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Talousarvion toimeenpanossa on tarkoitus
noudattaa oheista myöntämisvaltuuden hallin-
nonalakohtaista jakaumaa, joka perustuu vuo-

den 2006 talousarvioon. Varainhoitovuoden
aikana hallinnonalakohtaiseen jakaumaan teh-
dään ao. ministeriöiden sopimat täsmennykset.

2007 talousarvio 8 744 000

06. Työvoimapolitiikan toimeenpano

51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet
(kiinteä määräraha)

Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoima-
palvelusta annetun lain (1295/2002) mukaisis-
ta julkisista työvoimapalveluista ja niitä täy-
dentävistä palveluista aiheutuviin kustannuk-
siin, ei kuitenkaan työvoima-asiain
paikallishallinnon toimintamenomomentilta
34.06.21 rahoitettaviin kustannuksiin, työ-
markkinatukimomentilta 34.06.52 rahoitetta-
vien vuonna 2006 tai sen jälkeen alkavien tuki-
jaksojen palkkatuen perustukien sekä starttira-
han perustukea vastaavien tukien
kustannuksiin, 4 luvun 6 §:n kustannuksiin, 6
luvun 14 §:n työelämävalmennusta ja työhar-
joittelua koskevan vakuutusturvan kustannuk-
siin, 7 luvun 13 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien,

9 luvun eikä 10 luvun 3—5 §:n ja 6 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan kustannuksiin. Määrärahaa
saa käyttää eräiden työllisyysmäärärahojen
käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen
(1345/2002) mukaisiin kustannuksiin, ei kui-
tenkaan 1 ja 2 luvun kustannuksiin. Määrära-
haa saa käyttää julkisesta työvoimapalvelusta
annetun valtioneuvoston asetuksen (1344/
2002) mukaisiin kustannuksiin, ei kuitenkaan
4 luvun kustannuksiin. Määrärahaa saa käyttää
julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista
etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
(1346/2002) mukaisiin kustannuksiin, ei kui-
tenkaan 8 §:n kustannuksiin. Määrärahaa saa
käyttää ennen työllisyyslain (275/1987) voi-
maantuloa palkattujen ja edelleen samassa työ-

— Pohjois-Suomi 51,830 6,737 0,674
— Länsi-Suomi 89,649 11,655 1,165
— Etelä-Suomi 77,661 10,097 1,010

Yhteensä 599,034 79,4681) 7,9641)

1) Myöntämisvaltuudesta puuttuu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan palautumakorotus 3 190 000 euroa ja arvio-
määrärahasta 780 000 euroa.

Myöntämisvaltuuden arvioitu jakautuminen hallinnonaloittain Manner-Suomen ESR-ohjelmassa 
(milj. euroa)

Valtakunnallinen
osio Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois-Suomi Itä-Suomi Yhteensä

SM 0,783 0,248 0,287 0,165 0,409 1,892
OPM 10,889 3,451 3,983 2,303 5,688 26,314
KTM 2,489 0,789 0,911 0,526 1,300 6,015
STM 1,018 0,322 0,372 0,215 0,532 2,459
TM 16,679 5,287 6,102 3,528 8,713 40,309
Kainuu - - - - 2,479 2,479
Yhteensä 31,858 10,097 11,655 6,737 19,121 79,4681)

1) Myöntämisvaltuudesta puuttuu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan palautumakorotus 3 190 000 euroa.
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suhteessa olevien vajaakuntoisten henkilöiden
palkkaamisesta aiheutuviin menoihin.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoi-
hin. Siirtomenot budjetoidaan suoriteperustei-
sena lukuun ottamatta Valtiokonttorin tapatur-
mavakuutusmaksuja, jotka budjetoidaan mak-
satuspäätösperusteisena.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-

tin päätösosan toisen kappaleen ja päätösosan
toinen kappale korvaa talousarvioesityksen
momentin päätösosan kuudennen kappaleen.

2007 talousarvio 516 711 000
2006 II lisätalousarvio -15 000 000
2006 talousarvio 506 502 000
2005 tilinpäätös 455 572 533

07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat

21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomää-
räraha)

Lisäksi määrärahaa saa käyttää ihmiskaupan
uhrien auttamisjärjestelmän perustamiseen
sekä sen mukaisen toiminnan rahoittamiseen
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapai-
kanhakijoiden vastaanotosta annetun lain
(493/1999) mukaisesti.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa lisätään talous-
arvioesityksen momentin päätösosan kolman-
neksi kappaleeksi. Nykyinen kolmas kappale
siirtyy neljänneksi kappaleeksi.

Muutos aiheutuu siitä, että hallitus on anta-
nut eduskunnalle talousarvioesitykseen liitty-
vän esityksen maahanmuuttajien kotouttami-
sesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
annetun lain (493/1999) muuttamiseksi siten,
että mahdollistetaan ihmiskaupan uhrien autta-
misjärjestelmän perustaminen ja järjestelmän
mukaisen toiminnan rahoittaminen turvapai-
kanhakijoiden vastaanottokeskusten yhteydes-
sä ja niiden koordinoimana. Toimintaa koordi-
noivat  valtion vastaanottokeskukset, jotka voi-
vat järjestää siihen kuuluvat palvelut ja
tukitoimet tai hankkia ne muilta palvelujen
tuottajilta. Toiminta voi sisältää asumisen jär-
jestämisen, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja
muun tarpeellisen huolenpidon lisäksi muita
uhrin tarvitsemia tukipalveluja ja erityispalve-
luja sekä turvallisuudesta huolehtimisen.

2007 talousarvio 7 739 000
2006 I lisätalousarvio 149 000
2006 talousarvio 8 826 000
2005 tilinpäätös 8 264 731

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
vastaanotto (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää maahanmuuttajien
kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotosta annetun lain (493/1999) mukaisesti
kuntaan sijoitettujen tai kunnassa asuvien ih-
miskaupan uhrien kunnille sosiaali- ja terveys-
sekä muiden palvelujen järjestämisestä aiheu-
tuvista kustannuksista maksettaviin korvauk-
siin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa lisätään talous-
arvioesityksen momentin päätösosan kolman-
neksi kappaleeksi.

Muutos aiheutuu siitä, että hallitus on anta-
nut eduskunnalle talousarvioesitykseen liitty-
vän esityksen maahanmuuttajien kotouttami-
sesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
(493/1999) annetun lain muuttamiseksi siten,
että mahdollistetaan kuntiin sijoitettavien ih-
miskaupan uhrien kuntakorvausten maksami-
nen.

2007 talousarvio 59 327 000
2006 talousarvio 66 852 000
2005 tilinpäätös 66 667 595
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu

63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korva-
ukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 16 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen
14 000 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta
momentilta 35.20.76. 

Määrärahan lisäys käytetään Etelä-Suomen
metsien monimuotoisuusohjelman mukaisiin
arvokkaiden metsäalueiden rauhoittamisen
korvauksiin alueiden valtiolle hankkimisen si-
jasta, koska esityksiä yksityisten suojelualuei-
den perustamiseksi on tehty arvioitua enem-
män.

2007 talousarvio 16 000 000
2006 I lisätalousarvio 1 000 000
2006 talousarvio 14 000 000
2005 tilinpäätös 16 600 000

76. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 18 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 2 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 20 000 000 euroon nähden aiheutuu
siirrosta momentille 35.20.63 käytettäväksi
korvauksiin Etelä-Suomen metsien monimuo-
toisuusohjelman arvokkaiden metsäalueiden
rauhoittamiseen alueiden valtiolle hankkimi-
sen sijasta.

Määrärahasta osoitetaan 4 000 000 euroa
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien
käyttöön. Varoilla Metsähallitus toteuttaa Ete-
lä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa
hankkimalla arvokkaita metsäalueita. Hankin-
toihin liittyvät kulut sisältyvät määrärahaan. 

2007 talousarvio 18 000 000
2006 I lisätalousarvio -1 200 000
2006 talousarvio 25 000 000
2005 tilinpäätös 26 600 000
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99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus ympäristöministeriön osalta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 12 039 000 euroa.
Mikäli vuoden 2006 myöntämisvaltuutta on

jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna
2007.

Määrärahaa saa käyttää ohjelmakauden
2000—2006 Euroopan aluekehitysrahastosta
rahoitettavien tavoite 1- ja 2 -ohjelmien sekä
yhteisöaloitteiden ja innovatiivisten toimien
hankkeiden valtion rahoitusosuuden maksami-
seen.

Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun
ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen
tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen sekä
ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden vält-
tämättömien kulutusmenojen maksamiseen

yhdessä momentilla 26.98.61 olevien EU-
osuuksien kanssa.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Määrärahan vähennys 602 000 euroa talous-

arvioesityksen 12 641 000 euroon nähden ja
vuoden 2007 myöntämisvaltuuden poisto ai-
heutuvat uuden ohjelmakauden 2007—2013
rakennerahasto-ohjelmien valtion rahoitus-
osuuden varojen kokoamisesta ao. rahaston
hallintoviranomaisen pääluokkaan momentille
26.98.65.

2007 talousarvio 12 039 000
2006 II lisätalousarvio —
2006 I lisätalousarvio —
2006 talousarvio 10 135 000
2005 tilinpäätös 7 586 055



66

Pääluokka 36
VALTIONVELAN KOROT

01. Euromääräisen velan korko

90. Euromääräisen velan korko (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
2 328 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 44 000 000 euroa talousarvioesityk-
sen 2 284 000 000 euroon nähden aiheutuu ly-
hyen korkotason noususta. 

2007 talousarvio 2 328 000 000
2006 II lisätalousarvio -50 000 000
2006 I lisätalousarvio 50 000 000
2006 talousarvio 2 214 000 000
2005 tilinpäätös 2 238 228 096
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Pääluokka 37
VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN

01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta

94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
89 442 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 73 727 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 163 169 000 euroon nähden aiheutuu
tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista
määrärahamuutoksista.

2007 talousarvio 89 442 000
2006 II lisätalousarvio 410 280 000
2006 I lisätalousarvio 345 934 000
2005 tilinpäätös 3 780 204 511

Määrärahan käytön arvioitu 
jakautuminen €

Nimellisarvoiset nettokuoletukset 
(netto) 41 442 000
Emissiotappiot (netto) 25 000 000
Pääomatappiot (netto) 23 000 000
Yhteensä 89 442 000


