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YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan vuoden 2010 talousarvioesitystä (HE 138/
2009 vp) täydentävä hallituksen esitys. Täydentävä esitys voidaan
antaa, koska valtiovarainvaliokunta ei ole vielä antanut mietintöään
15.9.2009 annetusta hallituksen esityksestä vuoden 2010 talousar-
vioksi. 

TalouskehitysMaailmankaupan ja -talouden vuosia jatkunut noususuhdanne
taittui syksyllä 2008 ja alamäki on sen jälkeen ollut jyrkkä. Viime
kuukausina maailmantalouden taantuma on osoittanut lientymisen
merkkejä, mutta toistaiseksi on ennenaikaista sanoa taantuman ole-
van ohi. On syytä olettaa, että maailmantalouden elpyminen tulee
olemaan hidasta, sillä mm. työttömyyden kasvu teollistuneissa
maissa pitää kotitaloudet varovaisina. Elpymisen ajoittuminen ja
vahvuus vaihtelevat maittain ja alueittain — Euroopassa toipumi-
nen voi ajoittua hieman myöhemmäksi kuin muualla. Kansainväli-
sessä taloudessa on myös edelleen vallalla riskejä. Luottotappioiden
kasvu ja pankkien tasepuhdistusten keskeneräisyys etenkin Euroo-
passa voivat kärjistää rahoitusmarkkinoiden kriisiä uudelleen.

Maailmantalouden taantuma on vaikuttanut voimakkaasti vien-
nistä riippuvaisen Suomen taloudelliseen aktiviteettiin. Tuotannon
supistuminen oli vuoden 2009 alkupuolella voimakasta eikä se ole
vielä päättynyt, toisin kuin Euroopassa näyttää tapahtuneen. Alusta-
via arvioita taantuman pohjan lähestymisestä on kuitenkin saatu ko-
timaastakin. Jos Suomen tärkeimpien kauppakumppaneiden talou-
det elpyvät, vientiteollisuuden ennakoidaan vetävän kansantuot-
teemme vuonna 2010 pieneen, noin puolen prosentin kasvuun.

Työpaikat vähenevät erityisesti viennin supistumisen mutta myös
kotimaisen kysynnän laskun johdosta. Vuonna 2010 työllisyysaste
alenee 66 prosentin tuntumaan eli kymmenen vuoden takaiselle ta-
solle. Työttömyysaste nousee keskimäärin 10½ prosenttiin ja työt-
töminä on n. 280 000 henkilöä. Vakavaksi ongelmaksi nousee työt-
tömyysaikojen pidentyminen ja sitä kautta myös rakenteellinen
työttömyys alkaa lisääntyä.

Kuluttajahintojen lasku on pääosin pysähtynyt, vaikka joinakin
kuukausina indeksi vielä alenee edelliseen kuukauteen verrattuna.
Vuonna 2010 kuluttajahintojen nousuksi ennustetaan noin yhtä pro-
senttia.

Elvytystoimet Suomessa ja monessa muussa maassa ovat olleet
mittavia ja laaja-alaisia. Julkisen elvytyksen tehokkuuden arviointi
on vielä ennenaikaista, mutta on uskottavaa, että elvytystoimenpi-
teillä on ollut vaikutusta viimeaikaisiin rohkaiseviin tietoihin talou-
dellisesta aktiviteetista sekä ulkomailla että kotimaassa. Lähivuosi-
na finanssipolitiikkaa joudutaan kiristämään julkisten talouksien
suuren velkaantumisen takia, ja elvyttävän finanssipolitiikan teho
myös heikkenee ajan kuluessa. Kestävälle kasvu-uralle palautumi-
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nen edellyttää luottamuksen vahvistumista ja markkinavetoisen
kasvun käynnistymistä. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että jul-
kisen vallan toimet eivät johda protektionismiin eivätkä myöskään
syrjäytä yksityisen sektorin toimeliaisuutta ja sitä kautta tulevaa
kasvupotentiaalia.

Suhdannenäkymien hienoisesta kohenemisesta huolimatta julkis-
yhteisöjen rahoitusasema heikkenee edelleen vuonna 2010 ja alijää-
mä suhteessa kokonaistuotantoon ylittää kolmen prosentin rajan en-
simmäisen kerran Suomen EMU-jäsenyyden aikana.

Kuntatalous Vuodesta 2010 on tulossa koko kuntakentälle erittäin vaikea.
Työllisyyden heikkenemisen ja veronkevennysten seurauksena
kunnallisveron tuotto supistuu. Veronkevennykset kompensoidaan
valtionosuuksien kautta. Vaikka kunta-alan ansiotason nousun hi-
dastuminen sekä kansaneläkemaksun poisto keventävät kuntien
menopaineita, kuntien vuosikatteet uhkaavat heikentyä selvästi il-
man menoja ja tuloja tasapainottavia toimenpiteitä.

Kuntatalouden tulojen ja ennakoidun menotason välille on talous-
kriisin seurauksena syntymässä vakava epätasapaino. Vuoden 2010
ja tämän jälkeinen tasapainokehitys riippuu kansantalouden toipu-
misen lisäksi kuntien ja kuntayhtymien tulevista verotukseen ja me-
nojen kasvun hillintään liittyvistä päätöksistä sekä erityisesti kunta-
alan työmarkkinaratkaisusta. Ainoastaan erittäin maltillinen palk-
karatkaisu luo edellytykset työvaltaisen kuntatalouden vakaan kehi-
tyksen turvaamiselle.

Paineet kunnallisverotuksen kiristymiseen ovat huomattavan suu-
ret. Kiinteistöveroa nostamalla kunnat kykenevät pienentämään
kunnallisveroasteen nousupaineita.

Kuntien verotulojen arvioidaan alenevan tänä ja ensi vuonna. Lä-
hitulevaisuudessa talouskasvun ja sitä kautta kuntien verotulojen
kasvun oletetaan jäävän pysyvästi viime vuosia hitaammaksi. Pe-
ruspalvelujen kysynnän kasvu ja työmarkkinoiden kiristyminen li-
säävät kuntien kustannuspaineita. Myös kuntien peruskorjaus- ja
uusinvestointitarpeet ovat mittavat. Kuntatalouden menojen kasvun
jatkuminen viime vuosien tapaan nopeana johtaisi kuntatalouden
pysyvään velkakierteeseen. Peruspalvelujen tuottavuutta parantavi-
en uudistuksien merkitys korostuukin entisestään.

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys 

2006 2007* 2008* 2009** 2010**

Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 167,0 179,7 184,7 175 177
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 4,9 4,2 1,0 -6 ½
Työttömyysaste, % 7,7 6,9 6,4 9 10½
Työllisyysaste, % 68,9 69,9 70,6 68 66
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1,6 2,5 4,1 0 1
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 3,8 4,3 4,3 4 4
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TuloarviotVarsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomää-
räisesti 245 milj. eurolla. Verotuloarviota ehdotetaan korotettavaksi
259 milj. eurolla, josta 224 milj. euroa muodostuu yhteisöveron
tuottoarvion korottamisesta kertymätietojen sekä Verohallinnon yh-
teisöjen ennakkoverojen maksuunpanoarvion perusteella. Verovuo-
den 2009 maksuunpanoarviota on korotettu yhteensä 225 milj. eu-
rolla, jonka vuoksi verovuoden 2010 maksuunpanoarviota on pe-
rusteltua korottaa 240 milj. eurolla. Verovuosien 2009 ja 2010
ennakon täydennysmaksujen ja verovuoden 2011 ennakoiden mää-
riä on myös täsmennetty.

Helsingin yliopiston harjoittaman apteekkitoiminnan tuloverova-
paus on tarkoitus poistaa, minkä arvioidaan lisäävän yhteisöveron
tuottoa vuositasolla 5,5 milj. euroa. Kuntien osuutta yhteisöveron
tuotosta alennetaan siten, että apteekkitoiminnan tuloverovapauden
poistaminen ei lisää kuntien verotuloja. Valtio kompensoi Helsin-
gin yliopistolle tuloverovapaudesta luopumisen vaikutuksen.

Autoveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi 35 milj. eurol-
la uusien henkilöautojen korkeamman myyntiennusteen vuoksi.

Valtion talletusten korkotuottojen arvioidaan vähenevän 17 milj.
euroa talletuskorkojen ennakoitua suuremman alentumisen vuoksi.
Senaatti-kiinteistöjen korot valtiolle pienenevät 11,4 milj. euroa ja
takaisinmaksut valtiolle 36,6 milj. euroa, mikä johtuu yliopistokiin-
teistöyhtiöiden osakkeiden luovuttamisesta vastikkeetta yliopistoil-
le. Tässä yhteydessä Senaatti-kiinteistöjen tasetta on tarkoitus jär-
jestellä siten, että liikelaitoksen lainapääoma vähenee, jolloin liike-
laitoksen omavaraisuusaste ei heikkene osakkeiden siirron
seurauksena. Metsähallituksen tuloutusarviota korotetaan 29,2 milj.
eurolla.

Taulukko 2. Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan

2005 2006 2007 2008* 2009** 2010**
suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, prosenttia

Verot ja sosiaaliturvamaksut 43,9 43,4 42,9 43,0 41,6 41,0
Julkisyhteisöjen menot 50,3 48,7 47,3 49,0 54,6 55,8
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto 2,6 3,9 5,2 4,4 -2,7 -4,5

Valtionhallinto 0,4 0,9 2,1 0,9 -4,6 -6,1
Paikallishallinto -0,7 -0,3 -0,1 -0,2 -0,5 -0,5
Työeläkelaitokset 3,0 3,2 3,0 3,7 2,7 2,5
Muut sosiaaliturvarahastot 0,0 0,2 0,3 0,1 -0,3 -0,4

Perusjäämä 2,4 3,5 4,6 3,3 -3,9 -5,6
Julkisyhteisöjen velka (EMU) 41,8 39,3 35,2 34,2 41,4 48,2
Valtionvelka 38,2 35,3 31,2 29,4 36,9 43,9
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Määrärahat ja tasapaino Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan 248 milj. euron
nettolisäystä ja tuloarvioihin 245 milj. euron nettolisäystä. Täyden-
tävä esitys on siten 2,4 milj. euroa alijäämäinen. Valtion nettolai-
nanotoksi vuonna 2010 ehdotetaan 13,0 mrd. euroa. Valtionvelan
määräksi vuoden 2010 lopussa arvioidaan 78 mrd. euroa, mikä on
n. 44 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Vaalikauden kehys Vuoden 2010 kehystasoa tarkistetaan vastaamaan hinta- ja kus-
tannustasossa tapahtuneita muutoksia yhteensä 17,38 milj. eurolla,
mikä johtuu valtionosuusindeksin arvion tarkentumisesta. Lisäksi
kehystasoon tehdään talousarvion rakenteessa tapahtuneita muutok-
sia vastaavasti 2,65 milj. euron tarkistus. Tarkistusten jälkeen me-
nokehys vuodelle 2010 on 36 996 milj. euroa. Kehykseen kuuluvien
määrärahojen yhteissummaksi ehdotetaan 36 655 milj. euroa, jol-
loin jakamattomaksi varaukseksi vuodelle 2010 jää n. 41 milj. euroa
300 milj. euron lisäbudjettivarauksen ohella. 

Kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi ehdotetaan 13 779 milj. euroa.
Lomautusajan peruspäivärahojen kustannusvastuun siirtämisestä
valtiolle aiheutuvat lisämenot 175 milj. euroa luetaan kehyksen ul-
kopuolisiksi, sillä kyse on työttömyysvakuutusmaksujen riittävästä
korottamisesta pidättäytymisestä eli aktiivisesta veroperustemuu-
toksesta aiheutuvan kustannusvaikutuksen kompensoinnista työttö-
myysvakuutusrahastolle.

Senaatti-kiinteistöjen 
investointivaltuus

Senaatti-kiinteistöjen investointivaltuutta ehdotetaan korotetta-
vaksi 20 milj. eurolla sen eräiden kiinteistötytäryhtiöiden investoin-
titarpeiden johdosta.

Kuntien valtionosuudet Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin ehdotetaan 0,8 milj. eu-
ron lisäystä Savonlinnan kaupungin saaristolisän johdosta ja 2,4
milj. euron lisäystä kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden ikä-
rajan poistamiseen liittyen. Toisaalta valtionosuuksiin ehdotetaan
2,7 milj. euron vähennystä verotulotasausten täsmentymisestä joh-
tuen.

Kehyksen rakennemuutokset, milj. euroa
Momentti Asia 2010 2011

24.30.66 Kehitysyhteistyömomentille lisätään 1 milj. euroa Pohjoismaisen 
kehitysrahaston (NDF) yhteistoimintahankkeen menoja, joita vastaavat 
tulot momentilla 12.24.99 (läpivirtauserä). 1,0

28.70.20 Tietojärjestelmähankkeiden vuoden 2008 määrärahan peruuttaminen 
ja uudelleen budjetointi. 4,5

29.40.52 Helsingin yliopistolle kompensoitava Yliopiston Apteekin tulovero-
vapaudesta luopuminen (vastaava vuositason tulovaikutus momentilla 
11.01.02) 5,5 5,5

33.20.50, 
33.20.51, 
33.20.52

Työelämävalmennuksen ajalta maksettavien etuuksien ja eräiden 
ylläpitokorvausten siirtäminen momentilta 32.30.51 momenteille 
33.20.50, 51 ja 52, eli siirto kehyksen ulkopuolisille momenteille. -8,35 -8,35

Yhteensä 2,65 -2,85
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Arvio valtionosuuksissa huomioon otettavasta kustannustason
muutoksesta on tarkentunut 0,2 prosenttiyksiköllä, minkä johdosta
valtiovarainministeriön ja opetusministeriön hallinnonalojen valti-
onosuusmomenttien tasoa ehdotetaan tarkistettavaksi yhteensä
n. 17,4 milj. eurolla.

Certian yhtiöittämiseen 
liittyvät järjestelyt

Yliopistojen palvelukeskus Certian yhtiöittämiseen liittyvää
omistusjärjestelyä ja valtionrahoitusta ehdotetaan tarkistettavaksi
siten, että valtion osakkeista luopumiseen liittyvää siirtymäaikaa pi-
dennetään kahdella vuodella vuoteen 2014 ja lisäksi valtion osak-
keita koskevan lunastusvelvollisuuden kohde jätetään osakassopi-
muksessa sovittavaksi asiaksi.

Tunnustuspalkinnot 
luovalle työllistäyty-
miselle

Luovalla tavalla itsensä ja muita työllistäneille alle 29-vuotiaille
nuorille myönnettäviä tunnustuspalkintoja varten ehdotetaan 0,5
milj. euroa vuodelle 2010.

Pohjois-Suomen kaivos-
hankkeisiin liittyvien 
liikennehankkeiden 
suunnittelu

Valtion ja Pohjois-Suomen kaivosyhtiöiden yhteistyönä toteutet-
tavaan liikennehankkeiden suunnitteluun ehdotetaan perusväylän-
pidon määrärahaan 0,5 milj. euron lisäystä ja 6 milj. euron sopimus-
valtuutta valtion 50 prosentin rahoitusosuuden maksamiseksi.

Laivanrakennuksen 
innovaatiotuki

Vaikeasta suhdannetilanteesta johtuen laivanrakennuksen inno-
vaatiotukeen ehdotetaan 10 milj. euron jälkirahoitteista valtuutta.

RAY:n tuottoarvion 
alentaminen

Raha-automaattiyhdistyksen odotettua heikomman tuottokehi-
tyksen vuoksi järjestön valtion talousarvioon tuloutettavan tuoton
arviota ehdotetaan alennettavaksi 15 milj. eurolla. Vastaavan suu-
ruinen määrärahan vähennys ehdotetaan kohdennettavaksi Raha-
automaattiyhdistyksen avustuksiin yhteisöille ja säätiöille.

Eräiden työttömyys-
etuuksien rahoitus

Työelämävalmennuksen ajalta maksettavia etuuksia ja eräitä yllä-
pitokorvauksia ehdotetaan siirrettäväksi työ- ja elinkeinoministeri-
ön pääluokasta sosiaali- ja terveysministeriön pääluokkaan työttö-
myysturvamomenteilta maksettaviksi yhteensä 8,35 milj. euron
verran.

Valtion osallistumiseksi lomautusajalta maksettavan ansiosidon-
naisen työttömyysturvan rahoittamiseen peruspäivärahan rahoitusta
vastaavalla osuudella vuonna 2010 ehdotetaan 175 milj. euron lisä-
ystä valtion osuuteen työttömyyskassoille.

Muutoksia eräisiin 
toimintamenomäärä-
rahoihin

Itämeri-huippukokouksesta aiheutuviin menoihin ehdotetaan
0,533 milj. euroa.

Tietosuojavaltuutetun toimistolle ehdotetaan 0,13 milj. euron ker-
taluonteista määrärahalisäystä johtuen nettobudjetoitujen valvonta-
maksutulojen alentuneesta tulokertymäarviosta.

Konnunsuon vankilan lakkauttamisesta ja Pelson vankilan toi-
minnan supistamisesta johtuvien henkilöstöpoliittisten toimenpitei-
den aiheuttamiin kertaluonteisiin lisämenoihin ehdotetaan 0,25
milj. euroa.

Valtion aluehallintoviraston määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi
0,4 milj. eurolla uuden viraston toimitilamuutosten johdosta. 
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Valtion koulukotien ja Eurooppa-koulujen perustoiminnan rahoi-
tuksen turvaamiseksi sekä Jyväskylän näkövammaisten koulun vä-
liaikaisten tilojen vuokrakulujen kattamiseksi ehdotetaan 0,5 milj.
euron lisämäärärahaa.

Ilmailulaitoksen yhtiöittämiseen ja sotilasilmailun maksujen
muutokseen liittyen Puolustusvoimien toimintamenoista ehdote-
taan siirrettäväksi 3 milj. euroa liikenne- ja viestintäministeriön toi-
mintamenoihin.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten määrärahoja ehdote-
taan lisättäväksi 9,4 milj. eurolla, jossa on otettu huomioon 1 milj.
euroa lisäyksenä järjestelmämaksumenoihin sekä kertaluonteisina
lisäyksinä 1 milj. euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
perustamisesta aiheutuviin menoihin, 4,7 milj. euroa palvelukes-
kukseen liittyviin menoihin sekä 2,7 milj. euroa aiemmin momen-
tille ehdotetun uudelleenkohdentamistoimenpiteen osittaisena pa-
lautuksena. Samalla kuitenkin ehdotetaan vähennettäväksi 0,45
milj. euroa siirtona valtiovarainministeriön pääluokkaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan tietotekniikan yhtenäistä-
miseen liittyvien TE-toimistojen työasemien lisenssimaksujen mak-
samiseen ehdotetaan 0,7 milj. euron lisäystä.

Kilpailuvirastolle ehdotetaan 0,32 milj. euron lisäystä virastolle
korvattavaksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen maksamiseen vii-
västyskorkoineen.

Eräiden menoarvioiden 
tarkentuminen

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäinvestoin-
nin maksatusten tarkentumisen johdosta vuodelle 2010 ehdotetaan
4,5 milj. euroa, joka katetaan peruuttamalla ja uudelleen budjetoi-
malla ko. hankkeeseen vuodelle 2008 budjetoitua siirtomäärärahaa.
Lisäksi uuden talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten val-
mistelua tukevan tietojärjestelmän sitoumuksiin tarkoitettua val-
tuutta ehdotetaan korotettavaksi 0,4 milj. eurolla 3,5 milj. euroon.
Korotustarve johtuu tietojärjestelmän aiemmin suunniteltua pidem-
mästä käyttöajasta.

Asumistukeen ehdotetaan 24 milj. euron ja työttömyyden perus-
turvaan 13,8 milj. euron lisämäärärahaa johtuen lähinnä ennakoi-
dusta työttömyystilanteen kehityksestä. Talousnäkymien perusteel-
la ehdotetaan myös 7 milj. euron määrärahan lisäystä yrittäjän elä-
kelaista johtuviin valtion menoihin. Sairausvakuutuslaista
johtuvien menojen tarvearviota ehdotetaan alennettavaksi 14,4 milj.
eurolla, jonka taustalla on 3,5 milj. euron tarvearvion korotus arvon-
lisäveron korottamisen vuoksi ja muista tekijöistä johtuva 17,9 milj.
euron tarvearvion vähennys.
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Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, euroa

Pääluokka

Hallituksen
esitys

talousarvioksi

Täydentävä

esitys
Yhteensä

21. Eduskunta 122 249 000 - 122 249 000
22. Tasavallan presidentti 15 323 000 - 15 323 000
23. Valtioneuvoston kanslia 78 127 000 169 000 78 296 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 187 594 000 2 516 000 1 190 110 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 789 679 000 351 000 790 030 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 266 682 000 -257 000 1 266 425 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 703 905 000 3 500 000 2 707 405 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 14 859 567 000 8 453 000 14 868 020 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 186 419 000 21 207 000 6 207 626 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön 

hallinnonala 2 825 811 000 2 487 000 2 828 298 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön 

hallinnonala 2 195 042 000 11 310 000 2 206 352 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 4 222 491 000 1 620 000 4 224 111 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 328 232 000 198 755 000 11 526 987 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 328 098 000 -2 200 000 325 898 000
36. Valtionvelan korot 2 076 000 000 - 2 076 000 000
Yhteensä 50 185 219 000 247 911 000 50 433 130 000

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa

Osasto

Hallituksen
esitys

talousarvioksi

Täydentävä

esitys
Yhteensä

11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 980 699 000 259 000 000 31 239 699 000
12. Sekalaiset tulot 4 656 647 000 22 287 000 4 678 934 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja 

voiton tuloutukset 1 317 900 000 800 000 1 318 700 000
15. Lainat 208 500 000 -36 600 000 171 900 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 37 163 746 000 245 487 000 37 409 233 000

15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 13 021 473 000 2 424 000 13 023 897 000
Yhteensä 50 185 219 000 247 911 000 50 433 130 000
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Brutto- ja nettobudjetointi

Talousarviossa voidaan nettobudjetoida
1) uudet valtionlainat, valtionlainoista saata-

vat emissiovoitot ja pääomavoitot ja valtionlai-
nojen pääomaa suojaavista johdannaisista ker-
tyvät tulot sekä valtionvelan kuoletukset, val-
tionlainoihin liittyvät pääomatappiot ja
emissiotappiot ja valtionlainojen pääomaa
suojaavista johdannaisista aiheutuvat menot;

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

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

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

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

6) lakiin perustuva valtionapu kunnalle ja
kunnan maksettavaksi valtiolle valtionapujär-
jestelmän määräytymisperusteiden mukaan tu-
leva määrä.

Jos viraston tai laitoksen toimintamenomo-
mentille on momentin perusteluissa merkitty
myönnetyn nettomäärärahaa, tai jos viraston
tai laitoksen toiminnasta kertyvien tulojen ja
siitä aiheutuvien menojen erotus on otettu net-
tomääräisenä tuloarviona tulomomentille,
kuuluvat nettobudjetoinnin piiriin kaikki viras-
ton tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja
siitä aiheutuvat, toimintamenomomentin va-
kiosisällön kuvauksen ja momentin perustelui-

den päätösosan mukaiset menot. Nettobudje-
toitavia tuloja ja menoja ovat tällöin muun mu-
assa:

1) maksullista toimintaa harjoittavan viras-
ton toiminnasta tai toiminnan osasta kertyvät
tulot ja siitä aiheutuvat menot;

2) viraston tai laitoksen vastuulla toteutetta-
vasta tutkimus- tms. yhteishankkeesta tai yh-
teisestä toiminnasta tuloina saatavat muiden
osapuolten maksuosuudet ja hankkeesta tai toi-
minnasta aiheutuvat menot;

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

4) viraston tai laitoksen lahjoituksena ja tes-
tamentilla saamat varat sekä sponsoreilta saa-
tavat tulot silloin, kun virastolla tai laitoksella
on oikeus ottaa ne vastaan eikä kysymys ole vi-
raston tai laitoksen tavanomaiseen toimintaan
ja talouteen nähden epätavallisen suurista mää-
ristä.

Nettobudjetoitavia tuloja eivät ole verot, ve-
ronluonteiset maksut tai sakkomaksut. Netto-
budjetoinnin kohteena eivät voi olla siirtome-
not tai niiden palautukset lukuun ottamatta lain
nojalla maksettavaa maksuvalmiussuoritusta
eläkelaitokselle ja suorituksen palautusta sekä
lakiin perustuvaa valtionapua kunnalle ja kun-
nan maksettavaksi valtiolle valtionapujärjes-
telmän määräytymisperusteiden mukaan tule-
vaa määrää. Nettobudjetoinnin kohteena eivät
myöskään voi olla sijoitusmenot tai omaisuu-
den myyntitulot lukuun ottamatta osakkeiden
myyntiä taikka viraston tai laitoksen toimin-
taan tarkoitetun irtaimen omaisuuden hankin-
taa tai irtaimen omaisuuden myyntiä.
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S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen,
toinen ja kolmas kappale korvaavat talousar-
vioesityksen Brutto- ja nettobudjetointi -luvun
toisen, viidennen ja seitsemännen kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden toisen kappa-
leen kohta seitsemän on poistettu talousarvio-
lain muutoksen johdosta, josta johtuen seitse-
mäs kappale on muutettu ja viidennen kappa-
leen kohta viisi on poistettu tarpeettomana.
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T U L O A R V I O T

Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

02.  (11.01.01, osa) Yhteisövero
Momentille arvioidaan kertyvän

2 706 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 224 000 000 euroa talousarvioesityk-

sen 2 482 000 000 euroon nähden aiheutuu yh-
teisöveroennusteeseen vaikuttavien tietojen
täsmentymisestä. Vuoden 2009 maksuunpano-
arviota on korotettu yhteensä 225 milj. eurolla

4 000 milj. euroon kertymätietojen ja Verohal-
linnon viimeisimmän yhteisöjen ennakkovero-
jen maksuunpanoarvion perusteella. Tämän
johdosta myös verovuoden 2010 maksuunpa-
noarviota on perusteltua korottaa yhteensä 240
milj. eurolla, jolloin arvio ennakoista vuodelle
2010 nousee. 

Tarkemmin arvio ennakoiden ja ennakoiden
täydennysmaksujen muutoksista ilmenee seu-
raavasta taulukosta.

Muutokset ennusteeseen valtion yhteisöverotuotosta vuonna 2010 (milj. euroa)

Vuosi
Ennakon

täydennysmaksu
Ennakko

ko. vuodelta

Ennakko
seuraavalta

vuodelta Yhteensä

Verovuosi 2009 30 30
Verovuosi 2010 10 200 210
Verovuosi 2011 100 100
Yhteensä 40 200 100 340
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Lisäyksestä 4,4 milj. euroa aiheutuu siitä,
että hallituksen esityksessä yliopistojen vero-
tusta koskevien säännöksien muuttamiseksi
Helsingin yliopiston harjoittaman apteekkitoi-
minnan tuloverovapaus poistuu. Vuositasolla
muutos lisää yhteisöveron tuottoa yhteensä ar-
violta 5,5 milj. euroa. Hallituksen esityksessä
kuntien ja valtion yhteisöveron jako-osuutta
muutetaan siten, että apteekkitoiminnan vero-
tusjärjestelystä johtuva verotuoton lisäys kun-
nille siirretään valtiolle, koska valtio kompen-

soi tuloverovapauden poiston vaikutuksen
Helsingin yliopistolle. Valtion jako-osuutta
korotetaan 0,04 prosenttiyksikköä ja kuntien
jako-osuutta alennetaan vastaavasti.

2010 talousarvio 2 706 000 000
2010 II lisätalousarvio -1 442 000 000
2009 I lisätalousarvio -1 520 000 000
2009 talousarvio 5 018 000 000
2008 tilinpäätös 4 910 391 495

10. Muut verot

03. Autovero
Momentille arvioidaan kertyvän

850 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 35 000 000 euroa talousarvioesityk-

sen 815 000 000 euroon nähden aiheutuu auto-
veron tuottoarvion parantumisesta. Vuonna
2010 uusien henkilöautojen myynnin arvioi-
daan olevan noin 94 000 kappaletta, kun ta-

lousarvioesityksen myyntiarvio oli noin
90 000 kappaletta.

2010 talousarvio 850 000 000
2009 II lisätalousarvio -69 000 000
2009 I lisätalousarvio -250 000 000
2009 talousarvio 1 075 000 000
2008 tilinpäätös 1 016 005 178

Valtion yhteisöverotuotto 224

Valtion jako-osuus, % 65,46
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Osasto 12
SEKALAISET TULOT

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tu-
lot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 130 000
euroa.

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

Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen
3 130 000 euroon nähden aiheutuu ministeriön
ja Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) yh-
teistoimintahankkeen NDF:n osuudesta.

NDF:ltä saatavilla tuloilla katetaan NDF:n
osuus ao. yhteistoimintahankkeesta, jonka me-
not on budjetoitu momentille 24.30.66.

2010 talousarvio 4 130 000
2009 II lisätalousarvio 596 000
2009 I lisätalousarvio 1 922 000
2009 talousarvio 1 500 000
2008 tilinpäätös 3 463 275

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttami-
sesta

Momentille arvioidaan kertyvän 30 000 000
euroa.

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

Tuloista 19 737 500 euroa kertyy Omaisuu-
denhoitoyhtiö Arsenal Oy:n, selvitystilassa,

ennakkojako-osuudesta valtiolle ja 10 262 500
euroa Valtion vakuusrahaston tuloutuksesta
budjettitalouteen.

2010 talousarvio 30 000 000
2009 I lisätalousarvio 43 700 000
2008 tilinpäätös 54 000 000

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 287 000
euroa.

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

Lisäys 1 787 000 euroa talousarvioesityksen
1 500 000 euroon nähden aiheutuu Kouvolan
hovioikeuden 8.4.2009 antamaan tuomioon
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nro 454 perustuvien valtion saatavien suoritta-
misesta. 

Kaakkois-Suomen metsäkeskus on valtion
varoihin kohdistuneiden taloudellisten väärin-
käytösten vuoksi velvoitettu suorittamaan
maa- ja metsätalousministeriölle yhteensä
1 411 240 euroa. Saatavien pääomat ja erään-
tyvät viivästyskorot 1.1.2010 saakka ovat yh-
teensä 1 787 000 euroa ja ne tuloutetaan tälle
momentille.

Koska metsäkeskuksella ei ole käytettävissä
tarkoitukseen omia varoja, momentilla
30.60.46 on vastaava valtionapu. Saatavien pe-
rintää muilta korvausvelvollisilta jatketaan.

2010 talousarvio 3 287 000
2009 talousarvio 1 500 000
2008 tilinpäätös 6 310 917

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto
Momentille arvioidaan kertyvän

380 995 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys 15 000 000 euroa talousarvioesi-

tyksen 395 995 000 euroon nähden aiheutuu

Raha-automaattiyhdistyksen tuottoarvion
alentumisesta.

2010 talousarvio 380 995 000
2009 talousarvio 407 495 000
2008 tilinpäätös 420 995 000

39. Muut sekalaiset tulot

04. Menorästien ja siirrettyjen määräraho-
jen peruutukset

Momentille arvioidaan kertyvän 54 500 000
euroa.

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

Lisäys 4 500 000 euroa talousarvioesityksen
50 000 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
2008 talousarviossa momentille 28.40.21

myönnetyn kolmevuotisen siirtomäärärahan
vastaavan suuruisesta peruutuksesta. Peruutus
on otettu huomioon momentin 28.70.20 mää-
rärahan mitoituksessa.

2010 talousarvio 54 500 000
2009 talousarvio 50 000 000
2008 tilinpäätös 86 813 573
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Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON 

TULOUTUKSET

01. Korkotulot

04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille
Momentille arvioidaan kertyvän 41 100 000

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

arvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys 11 400 000 euroa talousarvioesi-

tyksen 52 500 000 euroon nähden aiheutuu yli-
opistoille luovutettavien yliopistokiinteistöyh-
tiöiden osakkeiden hallinnansiirrosta Senaatti-
kiinteistöjen taseesta valtiovarainministeriön
taseeseen. Yliopistokiinteistöyhtiöiden osak-
keiden hallinnansiirto merkitään Senaatti-kiin-
teistöjen taseeseen lainapääoman ja oman pää-
oman vähennykseksi eduskunnan vuoden
2009 toisen lisätalousarvion valtuutuksen mu-
kaisesti siten, että järjestelyssä säilytetään lii-
kelaitoksen nykyinen omavaraisuusaste.

2010 talousarvio 41 100 000
2009 talousarvio 56 100 000
2008 tilinpäätös 67 301 347

07. Korot talletuksista
Momentille arvioidaan kertyvän 53 000 000

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

arvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys 17 000 000 euroa talousarvioesi-

tyksen 70 000 000 euroon nähden aiheutuu tal-
letuskorkojen ennakoitua suuremmasta alentu-
misesta. Kassareservien keskimäärän arvioi-
daan pysyvän ennallaan 7 mrd. eurossa, mutta
keskituoton oletetaan laskevan 1 prosentista
0,75 prosenttiin. 

2010 talousarvio 53 000 000
2009 II lisätalousarvio -32 000 000
2009 I lisätalousarvio -73 000 000
2009 talousarvio 178 000 000
2008 tilinpäätös 258 444 409
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05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
Momentille arvioidaan kertyvän

158 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 29 200 000 euroa talousarvioesityk-

sen 128 800 000 euroon nähden aiheutuu Met-

sähallituksen lisätuloutuksesta vuoden 2008
voitosta.

2010 talousarvio 158 000 000
2009 talousarvio 195 500 000
2008 tilinpäätös 227 207 000
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Osasto 15
LAINAT

01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat

02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelai-
toksille

Momentille arvioidaan kertyvän
128 500 000 euroa.

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

Vähennys 36 600 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 165 100 000 euroon nähden aiheutuu
yliopistoille luovutettavien yliopistokiinteis-
töyhtiöiden osakkeiden hallinnansiirrosta Se-
naatti-kiinteistöjen taseesta valtiovarainminis-

teriön taseeseen. Yliopistokiinteistöyhtiöiden
osakkeiden hallinnansiirto merkitään Senaatti-
kiinteistöjen taseeseen lainapääoman ja oman
pääoman vähennykseksi eduskunnan vuoden
2009 toisen lisätalousarvion valtuutuksen mu-
kaisesti siten, että järjestelyssä säilytetään lii-
kelaitoksen nykyinen omavaraisuusaste.

2010 talousarvio 128 500 000
2009 talousarvio 162 700 000
2008 tilinpäätös 166 645 427

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään nettotuloa

13 023 897 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 2 424 000 euroa talousarvioesityksen
13 021 473 000 euroon nähden aiheutuu tässä
täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloar-
vioiden ja määrärahojen muutoksista.

Lisäksi talousarvioesityksen momentin sel-
vitysosan taulukko korvataan oheisella taulu-
kolla:

2010 talousarvio 13 023 897 000
2009 II lisätalousarvio 2 245 560 000
2009 I lisätalousarvio 5 606 836 000
2009 talousarvio 2 411 114 000

Tulot ja menot (milj. euroa)

Tulot
Nimellisarvoinen nettolainanotto 
(netto) 13 074
Menot
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 13 024
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M Ä Ä R Ä R A H A T

Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA

90. Muut menot

21. Kunniamerkit (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 640 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 169 000 euroa talousarvioesityksen
471 000 euroon nähden aiheutuu valtioneuvos-
ton kanslian maksettavaksi tulevien kunnia-

merkkien hankintakustannusten nousun joh-
dosta.

2010 talousarvio 640 000
2009 talousarvio 471 000
2008 tilinpäätös 393 732
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Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ulkoasiainhallinto

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
204 413 000 euroa.

Ulkoasiainministeriöön perustetaan viestin-
täjohtajan virka, jonka palkkaus määräytyy
valtion virkamiesjohdon palkkauskäytännön
mukaisesti. 

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 lisätään talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toiseksi kappa-

leeksi ja nykyinen toinen kappale siirtyy
kolmanneksi kappaleeksi.

Lisäys 533 000 euroa talousarvioesityksen
203 880 000 euroon nähden aiheutuu Itämeri-
huippukokouksen menoista.

Viestintäjohtajan viran täytön yhteydessä
lakkautetaan yksi osastopäällikön tehtävä.

2010 talousarvio 204 413 000
2009 II lisätalousarvio 2 229 000
2009 I lisätalousarvio —
2009 talousarvio 202 058 000
2008 tilinpäätös 196 271 000

10. Kriisinhallinta

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen
ylläpitomenot (arviomääräraha)

Käyttösuunnitelma €

01. EU:n taisteluosastojen koulutus- 
ja valmiusmenot 8 280 000

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

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

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

kriisinhallintajoukon menot 
(EUFOR/ALTHEA-operaatio) 560 000

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

08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), 
Afganistan 13 187 000

09. Varalla käynnissä olevien 
operaatioiden lisämenoihin ja 
niiden jatkamiseen, mahdollisiin 
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin 
sekä muihin kriisihallintamenoihin 7 877 000

10. Atalanta-operaation menot 255 000
13. Tshadin ja Keski-Afrikan tasa-

vallan kriisinhallintaoperaation 
menot 8 019 000

Yhteensä 59 774 000
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S e l v i t y s o s a :  Päätösosan käyttösuunni-
telma korvaa talousarvioesityksen momentin
käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunni-
telmakohdan 03. määrärahaa on lisätty 14 000
euroa, käyttösuunnitelmakohdan 04. 729 000
euroa, käyttösuunnitelmakohdan 06. 35 000
euroa, käyttösuunnitelmakohdan 07. 13 000
euroa ja käyttösuunnitelmakohdan 13. 210 000
euroa. Käyttösuunnitelmakohdan 08. SRJA:n
menot (ISAF-operaatio), Afganistan nimeksi
on muutettu 08. SKJA:n menot (ISAF-operaa-
tio), Afganistan ja sen määrärahaa on lisätty
306 000 euroa talousarvioesitykseen nähden.
Talousarvioesityksen käyttösuunnitelmakohta
14. Atalanta-operaation menot on muutettu
käyttösuunnitelmakohdaksi 10. Atalanta-ope-
raation menot ja sen määrärahaa on lisätty
225 000 euroa talousarvioesitykseen nähden. 

Lisäykset yhteensä 1 532 000 euroa aiheutu-
vat pääosin sotilaallisissa kriisinhallintatehtä-
vissä palvelevien henkilöiden palkkojen koro-
tuksista 1.10.2009 lähtien ja ne katetaan käyt-
tösuunnitelmakohdasta 09.

2010 talousarvio 59 774 000
2009 II lisätalousarvio —
2009 talousarvio 58 919 000
2008 tilinpäätös 46 618 493

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisin-
hallintaan (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan ja sii-

hen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, jo-
hon Suomi osallistuu, menoihin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta viisi lisätään talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi
viisi. Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa ta-
lousarvioesityksen momentin päätösosan kol-
mannen kappaleen.

2010 talousarvio 18 345 000
2009 talousarvio 18 257 000
2008 tilinpäätös 11 991 283

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään 737 504 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
5) ministeriön ja Iso-Britannian kehitysyh-

teistyöosaston (DFID) ja Pohjoismaisen kehi-
tysrahaston (NDF) kanssa toteuttamien yhteis-
toimintahankkeiden menojen maksamiseen.

Käyttösuunnitelma €

01. Siviilikriisinhallinta 17 745 000
02. Vaalitarkkailijat 200 000
03. Rauhanvälittäminen 400 000
Yhteensä 18 345 000
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S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohta viisi korvaa ta-
lousarvioesityksen päätösosan toisen kappa-
leen kohdan viisi. Päätösosan
käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityk-
sen käyttösuunnitelman.

Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen
736 504 000 euroon nähden aiheutuu käyttö-
suunnitelmakohtaan 2. Maa- ja aluekohtainen
yhteistyö lisätyistä Pohjoismaisen kehitysra-
haston (NDF) yhteistoimintahankkeen me-
noista. Vastaavat Pohjoismaisen kehitysrahas-
tolta saatavat tulot on merkitty momentille
12.24.99.

2010 talousarvio 737 504 000
2009 II lisätalousarvio —
2009 I lisätalousarvio 1 922 000
2009 talousarvio 730 987 000
2008 tilinpäätös 667 850 000

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) S e l v i t y s o s a :  Päätösosan käyttösuunni-
telma korvaa talousarvioesityksen momentin
päätösosan käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelmakohtaan Suomen YK-liit-
to on lisätty 15 000 euroa ja käyttösuunnitel-
makohtaan Suomen toimikunta Euroopan tur-
vallisuuden edistämiseksi 20 000 euroa. Lisä-
ykset yhteensä 35 000 euroa katetaan
käyttösuunnitelmakohdasta Muut kansainvä-
listä toimintaa harjoittavat järjestöt.

Talousarvioesityksen käyttösuunnitelma-
kohdan KATU ry nimeksi on muutettu Kansa-
laisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto
KATU.

2010 talousarvio 1 790 000
2009 talousarvio 1 980 000
2008 tilinpäätös 1 601 374

Käyttösuunnitelma €

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

yhteistyö1)

1) Sisältää 1 630 000 euroa ministeriön ja Iso-Britannian 
kehitysyhteistyöosaston (DFID) yhteistoiminta-
hankkeen menoja ja 1 000 000 euroa ministeriön ja 
Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) yhteistoiminta-
hankkeen menoja.

264 383 000
3. Euroopan kehitysrahasto 49 605 000
4. Maittain kohdentamaton kehitys-

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

ja tukitoiminnot sekä kehitys-
poliittinen tiedotus 4 745 000

7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja 
sisäinen tarkastus 2 000 000

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

9. Korkotuki 15 000 000
Yhteensä 737 504 000

Käyttösuunnitelma €

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 515 000
Suomen YK-liitto 315 000
Suomen toimikunta Euroopan 
turvallisuuden edistämiseksi 110 000
Saamelaisneuvosto 75 000
Etyj:n toimintaa tukevat järjestöt sekä 
ihmisoikeusjärjestöt 45 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen 
oikeuden ja Geneven  sopimusten 
tunnetuksi tekeminen Suomessa 65 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisy-
verkosto KATU 70 000
Suomen Atlantti-seura 130 000
Crisis Management Iniatiative ry 450 000
Muut kansainvälistä toimintaa 
harjoittavat järjestöt 15 000
Yhteensä 1 790 000
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95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa

1 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 983 000 euroa talousarvioesityksen
17 000 euroon nähden aiheutuu arviosta va-
luuttakurssien muutoksista vuonna 2010.

2010 talousarvio 1 000 000
2009 II lisätalousarvio 1 000 000
2009 talousarvio 17 000
2008 tilinpäätös —
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Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ministeriö ja hallinto

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
6 241 000 euroa.

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

Lisäys 130 000 euroa talousarvioesityksen
6 111 000 euroon nähden on kertamenoa ja ai-
heutuu sähköisen viestinnän tietosuojalain
(516/2004) 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa
(125/2009) tarkoitetuista valvontatehtävistä
tietosuojavaltuutetun toimistolle aiheutuvien
lisämenojen rahoittamiseksi perittävien netto-
budjetoitavien maksutulojen ennakoidusta vä-
henemisestä aiempaan arvioon verrattuna. Tar-
koitus on ollut, että 1.6.2009 voimaan tulleen
lakimuutoksen aiheuttamat lisämenot katetaan
vuoden 2010 alusta lukien lakimuutoksen
32 §:n 2 momentin (125/2009) mukaisesti pe-
rittävillä maksuilla. Maksullisten valvontasuo-
ritteiden kysyntä ei ole kuitenkaan vielä käyn-
nistynyt ja suoritteiden kysynnän oletetaan toi-
minnan alkuvaiheessa jäävän aiemmin
arvioitua pienemmäksi.

2010 talousarvio 6 241 000 
2009 talousarvio 6 476 000
2008 tilinpäätös 6 276 000

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan käyttösuunni-
telma korvaa talousarvioesityksen momentin
päätösosan käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunni-
telman toinen kohta, Avustukset rikollisuutta
ehkäisevää työtä tekeville ja rikosten uhreista
huolehtiville yhteisöille sekä rikollisuutta eh-
käisevän työn arviointi, on yhdistetty talousar-
vioesityksen käyttösuunnitelman kolmanteen
kohtaan, Muut avustukset, mikä lisää määrära-
han käytön joustavuutta talousarvioesityksen
momentin päätösosan toisen kappaleen 2—5
kohtien käyttötarkoituksiin.

2010 talousarvio 2 271 000
2009 talousarvio 2 170 000
2008 tilinpäätös 2 112 794

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

Avustukset saamelaisten kulttuuri-itse-
hallinnon ylläpitämiseen (enintään) 1 751
Muut avustukset (enintään) 520
Yhteensä 2 271
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10. Tuomioistuimet ja oikeusapu

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Lisäksi käräjäoikeuksiin voidaan 1.1.2010
lukien perustaa 11 käräjätuomarin virkaa (6
T13 ja 5 T11) edellyttäen, että vastaavasti vä-
hennetään määräaikaisia käräjätuomareita ja
käräjäviskaaleja.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa lisätään talous-
arvioesityksen momentin päätösosan neljän-
neksi kappaleeksi ja nykyinen neljäs kappale
siirtyy viidenneksi kappaleeksi.

Virkojen perustaminen on tarpeen, koska
tehtävät ovat luonteeltaan pysyviä, eikä perus-
teita virkojen määräaikaisuudelle enää ole sekä
virkarakenteen kehittämiseksi.

2010 talousarvio 229 470 000
2009 II lisätalousarvio 105 000
2009 talousarvio 235 307 000
2008 tilinpäätös 226 276 000

40. Rangaistusten täytäntöönpano

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
218 596 000 euroa.

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

Muutos talousarvioesityksen 218 375 000
euroon nähden on 221 000 euroa, missä on
otettu huomioon kertaluonteisena lisäyksenä
250 000 euroa Konnunsuon vankilan lakkaut-
tamisesta ja Pelson vankilan toiminnan supis-
tamisesta johtuvien henkilöstöpoliittisten toi-
menpiteiden aiheuttamista lisämenoista ja vä-
hennyksenä 29 000 euroa yhden
henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden meno-
jen siirrosta momentille 26.10.01 Oulun polii-
silaitokseen 1.9.2009 lukien.

2010 talousarvio 218 596 000
2009 II lisätalousarvio 200 000
2009 talousarvio 213 440 000
2008 tilinpäätös 217 317 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)
Määrärahaa saa käyttää myös maanraken-

nustöihin. Määrärahasta saa käyttää enintään
1 200 000 euroa työsiirtolatöihin kunnan, seu-

rakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkoh-
teissa sekä Finavia Oy:n Helsinki—Malmin
lentokentän työkohteessa. Työkohteet ovat
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin
voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka
kustannuksiin asianomainen yhteisö osallis-
tuu.

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

Talousarvioesitykseen nähden määrärahaa
saa käyttää myös osakeyhtiön työkohteisiin.
Määrärahaa on vuonna 2009 käytetty muun
muassa Ilmailulaitoksen Helsinki—Malmin
lentokentän työkohteeseen. Hallitus on antanut
eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän
esityksen laiksi Ilmailulaitoksen muuttamises-
ta osakeyhtiöksi (HE 145/2009 vp). Pää-
tösosan muutos mahdollistaa määrärahan käyt-
tämisen myös perustettavaksi esitetyn osa-
keyhtiön Helsinki—Malmin lentokentän
työkohteeseen. Vankityön käyttö kohteessa on
edelleen tarkoituksenmukaista.

2010 talousarvio 6 025 000
2009 talousarvio 6 025 000
2008 tilinpäätös 5 400 000
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Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Sisäasiainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuk-

siin liittyvään toimintaan ja EU-rahastojen tu-
ella toteutettavien siviilikriisinhallintahank-
keiden omarahoitusosuutta koskevien menojen
maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta yksi korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen kohdan
yksi.

2010 talousarvio 21 907 000
2009 II lisätalousarvio —
2009 talousarvio 24 128 000
2008 tilinpäätös 28 599 000

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

Määrärahaa saa käyttää:
4) siirtomenojen maksamiseen.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen

kohta neljä lisätään talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi
neljä.

2010 talousarvio 8 656 000
2009 II lisätalousarvio 2 843 000
2009 talousarvio 9 515 000
2008 tilinpäätös -2 797 570

10. Poliisitoimi

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
678 804 000 euroa.

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

Muutos talousarvioesityksen 679 140 000
euroon nähden on 336 000 euroa, missä on
otettu huomioon lisäyksenä 69 000 euroa palk-

kaus- ja muiden menojen siirtona momenteilta
25.40.01 ja 28.10.02 sekä vähennyksenä
405 000 euroa VEL-hoitokuluosuuden tekni-
senä korjauksena.

2010 talousarvio 678 804 000
2009 II lisätalousarvio 1 100 000
2009 I lisätalousarvio 1 500 000
2009 talousarvio 661 942 000
2008 tilinpäätös 646 123 000
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20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista
aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
4) turvapaikanhakijoiden identiteetin var-

mistamisesta aiheutuviin kuluihin.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen

kohta neljä lisätään talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi
neljä.

Vuoden 2009 talousarviossa on vastaava
käyttöperuste, joka mahdollistaa poliisin osalta

turvapaikanhakijoiden identiteettikysymyksiin
liittyvän sujuvan toiminnan.

Määräraha on poikkeuksellisesti arviomää-
räraha vaikka sillä on harkinnanvaraiset käyt-
tötarkoitukset.

2010 talousarvio 2 500 000
2009 II lisätalousarvio 850 000
2009 talousarvio 2 500 000
2008 tilinpäätös 2 175 392

20. Rajavartiolaitos

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
219 971 000 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
219 901 000 euroon nähden aiheutuu VEL-
hoitokuluosuuden teknisestä korjauksesta.

2010 talousarvio 219 971 000
2009 talousarvio 219 511 000
2008 tilinpäätös 214 640 000

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

Määrärahaa saa käyttää:
3) ulkovartiolaivan hankintaan sekä hankin-

nan hallinto-, matka- ja suunnittelukuluihin.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen

kohta kolme korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen kohdan
kolme.

2010 talousarvio 18 710 000
2009 II lisätalousarvio 4 200 000
2009 I lisätalousarvio —
2009 talousarvio 8 710 000
2008 tilinpäätös 5 318 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
14 344 000 euroa.

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

keisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin
kansainvälisen pelastustoimen hankkeisiin si-
sältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapa-
turmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettä-

vään rahoitukseen laaditun yhteistyösopimuk-
sen mukaisesti

3) Turvatekniikan keskuksen pelastustoimen
laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviran-
omaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tu-
lossopimuksen mukaisien pelastustoimen ke-
hitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimin-
tamenoihin

4) pelastuslain 87 §:n 2 momentin mukaisten
erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tut-
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kimusten aiheuttamien menojen suorittami-
seen

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

6) pelastuslain 74 §:ssä tarkoitetulla tavalla
valmiuden ylläpitämiseen.

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

Lisäys talousarvioesityksen 14 239 000 eu-
roon nähden on 105 000 euroa, mistä 11 000
euroa aiheutuu VEL-hoitokuluosuuden tekni-
sestä korjauksesta ja 94 000 euroa talousarvio-
esityksen päätösosan käyttökohteiden 4)—6)
sekä niitä vastaavien määrärahojen siirrosta
momentilta 26.30.20. Perusteiltaan täysin har-
kinnanvaraiset menot on siirretty pois arvio-
määrärahan piiristä.

2010 talousarvio 14 344 000
2009 II lisätalousarvio —
2009 talousarvio 15 970 000
2008 tilinpäätös 14 410 000

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
55 956 000 euroa.

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

Vähennys 25 000 euroa talousarvioesityksen
55 981 000 euroon nähden aiheutuu VEL-hoi-
tokuluosuuden teknisestä korjauksesta.

2010 talousarvio 55 956 000
2009 talousarvio 54 177 000
2008 tilinpäätös 55 588 000

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

tulla tavalla toimintakustannuksiin, jotka ai-
heutuvat ilma-alusten käytöstä etsintä- ja pe-

lastustehtäviin sekä poliisiviranomaisen johta-
miin etsintä- tai muihin vastaaviin virka-
aputehtäviin ja niistä aiheutuvan valmiuden yl-
läpitämiseen sekä ilma-alusten käyttöön liitty-
vän hälytys- ja johtamisjärjestelmän välittömi-
en kustannusten korvaamisesta Finavialle

2) kansainvälisen hätäavun antamisesta ja
vastaanottamisesta ja siihen varautumisesta ai-
heutuviin kustannuksiin ml. EU:n ja kansain-
välisten järjestöjen pelastuspalvelu- ja siviili-
kriisinhallintajärjestelmien puitteissa annetta-
va apu sekä YK:n alaisena toimivien
katastrofien arviointi-, koordinointi- ja tuki-
ryhmien (UNDAC, UNDAC-support, IHP),
Naton Euro-Atlanttisen kumppanuusneuvos-
ton (EAPC) asiantuntijoiden ja Suomen kan-
sainvälisen pelastuspalvelukomennuskunnan
(FRF) kahden- tai monenvälisistä komennuk-
sista johtuviin palkkaus-, varautumis- ja toi-
mintakustannuksiin sekä sisäasiainministeriön
määräämistä kuntien pelastustehtävistä lähi-
alueilla aiheutuviin toimintakustannuksiin.
Varautumisella tarkoitetaan myös osallistu-
mista valmiuden ylläpitämiseen kansainväli-
sen yhteistyöjärjestön hälytys- ja koordinaa-
tiokeskuksessa (EADRCC tai vastaava) sekä

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

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

Vähennys 94 000 euroa talousarvioesityksen
3 500 000 euroon nähden aiheutuu talousar-
vioesityksen päätösosan käyttökohteiden 4)—
6) sekä niitä vastaavien määrärahojen siirrosta
momentille 26.30.01. Perusteiltaan täysin har-
kinnanvaraiset menot on siirretty pois arvio-
määrärahan piiristä.

2010 talousarvio 3 406 000
2009 talousarvio 3 500 000
2008 tilinpäätös 2 476 997
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40. Maahanmuutto

01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
16 581 000 euroa.

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

Lisäys 23 000 euroa talousarvioesityksen
16 558 000 euroon nähden aiheutuu VEL-hoi-
tokuluosuuden teknisestä korjauksesta.

2010 talousarvio 16 581 000
2009 II lisätalousarvio 3 000 000
2009 I lisätalousarvio 2 000 000
2009 talousarvio 13 668 000
2008 tilinpäätös 14 450 000

03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työl-
listymisen edistäminen  (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää:
3) kotoutumista edistävien hankkeiden to-

teuttamiseen, EU:n rahoittamien kotoutumista
edistävien hankkeiden kansalliseen vastinra-
hoitukseen sekä kotouttamista edistävään tie-
dottamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta kolme korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen kohdan
kolme.

2010 talousarvio 859 000
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto

01. Puolustusministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 18 656 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 76 000 euroa talousarvioesityksen
18 580 000 euroon nähden aiheutuu yhden
henkilön palkkausmenojen siirrosta momentil-
ta 27.10.01.

2010 talousarvio 18 656 000
2009 talousarvio 15 076 000
2008 tilinpäätös 20 726 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan ar-
vonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 309 820 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 6 500 000 euroa talousarvioesityksen

303 320 000 euroon nähden aiheutuu 1.7.2010
toteutettavasta yleisen arvonlisäverokannan
nostosta 22 prosentista 23 prosenttiin.

2010 talousarvio 309 820 000
2009 I lisätalousarvio 8 063 000
2009 talousarvio 279 135 000
2008 tilinpäätös 237 681 075

10. Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 623 246 000 euroa.

Valtuudet 
1) Vuonna 2010 saa tehdä puolustusvoimien

toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelu-
jen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuk-
sia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle me-
noja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään
5 030 000 euroa, vuoden 2011 loppuun men-
nessä enintään 49 150 000 euroa ja vuoden

2012 loppuun mennessä enintään 69 794 000
euroa (toimintamenojen tilausvaltuus).

5) Vuonna 2010 saa tehdä sopimuksia vuosi-
en 2008 ja 2009 toimintamenojen tilausval-
tuuksien, Huoltorykmenttien kenttähuolto-
joukkojen varustaminen (HR) -tilausvaltuuden
ja Helikopteripataljoonan suorituskyvyn yllä-
pito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuu-
den sitomatta olevaa määrää vastaavasti edel-
lyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat
vuotuiset maksut eivät ylitä tilausvaltuuksien
rahoitussuunnitelmassa esitettyjä rahamääriä. 
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S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäisen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Päätösosan valtuuskohdan kohta 1) korvaa
talousarvioesityksen momentin päätösosan
valtuuskohdan kohdan 1). Päätösosan valtuus-
kohdan kohta 5) lisätään talousarvioesityksen
momentin päätösosan valtuuskohdan kohdaksi
5). 

Lisäys talousarvioesityksen 1 583 146 000
euroon nähden on nettomääräisesti 40 100 000
euroa, ja siihen sisältyy lisäyksenä 43 176 000
euron siirto momentilta 27.10.18 ja vähennyk-
senä 3 000 000 euron siirtona momentille
31.01.01 ja 76 000 euroa yhden henkilön palk-
kausmenojen siirtona momentille 27.01.01.
Puolustusvoimien kaupallisen valmistelun yh-
teydessä on selvinnyt, ettei kaikki hankittavak-
si suunniteltu materiaali ole momentin
27.10.18 käyttöperusteiden mukaista puolus-
tusmateriaalia, minkä vuoksi rahoitus on siir-
rettävä momentille 27.10.01.

Vuoden 2010 toimintamenojen tilausvaltuu-
den enimmäismäärän lisääminen 29 850 000
eurolla talousarvioesitykseen nähden aiheutuu
hankintojen siirrosta momentilta 27.10.18.
Vuosien 2008 ja 2009 toimintamenojen tilaus-
valtuuksien sekä HR- ja HESKY-tilausval-
tuuksien uudistaminen on tarpeen, koska ti-
lausvaltuuksia on jäänyt vastaava määrä käyt-
tämättä sopimusten teossa olleiden viiveiden
vuoksi. Lisäksi aiemmin tehtyjä sitoumuksia
on purkautunut, jolloin määrärahat on tarpeen
käyttää vastaaviin hankintoihin.

Tilausvaltuuksiin esitetyt muutokset toteute-
taan kaikkine seurannaisvaikutuksineen puo-
lustusministeriön hallinnonalalle vuosille
2010—2013 vahvistettujen valtiontalouden
kehysten puitteissa.

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen
muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu
seuraavaksi:

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

2010 2011 2012 2013 2014—

Yhteensä
vuodesta

2010
lähtien

Vanhat tilausvaltuudet
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito 
-tilausvaltuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 1 973 1 974 1 973 1 974 7 894
KASI-järjestelmän tilausvaltuus yhteensä 1 973 1 974 1 973 1 974 7 894
Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen 
tilausvaltuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 3 079 3 079
Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen 
tilausvaltuus yhteensä 3 079 3 079
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 1 700 1 800 3 500
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 
yhteensä 1 700 1 800 3 500
Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilaus-
valtuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 17 801 17 801
Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilaus-
valtuus yhteensä 17 801 17 801
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Sodankylän vaatetuskorjaamon palvelu-
hankinta -tilausvaltuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 6 960
Sodankylän vaatetuskorjaamon palvelu-
hankinta -tilausvaltuus yhteensä 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 6 960
Vuoden 2008 toimintamenojen tilaus-
valtuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 6 293 6 293
Vuoden 2010 sitoumukset 392 392
Vuoden 2008 toimintamenojen tilaus-
valtuus yhteensä 6 685 6 685
Maavoimien materiaalin kunnossapito-
palvelut -tilausvaltuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 63 068 62 107 62 772 61 628 171 657 421 232
Maavoimien materiaalin kunnossapito-
palvelut -tilausvaltuus yhteensä 63 068 62 107 62 772 61 628 171 657 421 232
Vuoden 2009 toimintamenojen tilaus-
valtuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 14 463 2 505 191 75 17 234
Vuoden 2010 sitoumukset 26 996 5 846 3 809 3 925 40 576
Vuoden 2009 toimintamenojen tilaus-
valtuus yhteensä 41 459 8 351 4 000 4 000 57 810
Huoltorykmenttien kenttähuoltojoukko-
jen varustaminen (HR) -tilausvaltuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 1 562 1 131 343 3 036
Vuoden 2010 sitoumukset 38 1 669 1 757 3 464
Huoltorykmenttien kenttähuoltojoukkojen 
varustaminen (HR) -tilausvaltuus yhteensä 1 600 2 800 2 100 6 500
Puolustusvoimien ilmakuljetuskyky 2 
(PVIK2 2009—2010) -tilausvaltuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 7 500 8 000 15 500
Puolustusvoimien ilmakuljetuskyky 2 
(PVIK2 2009—2010) -tilausvaltuus 
yhteensä 7 500 8 000 15 500
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 13 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 
yhteensä 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 13 000
Ilmavoimien valmiustukikohtien ja 
viestihuoltojoukkojen varustaminen 
(IVVV 1) -tilausvaltuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 9 597 3 990 13 587
Ilmavoimien valmiustukikohtien ja 
viestihuoltojoukkojen varustaminen 
(IVVV 1) -tilausvaltuus yhteensä 9 597 3 990 13 587
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Helikopteripataljoonan suorituskyvyn 
ylläpito ja kehittäminen (HESKY) 
-tilausvaltuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset
Vuoden 2010 sitoumukset 3 880 940 920 5 740
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn 
ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilaus-
valtuus yhteensä 3 880 940 920 5 740
Kehittämisohjelmien hankinnat 2009  
(KEHO 2009) -tilausvaltuus
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 5 536 1 331 582 7 449
Kehittämisohjelmien hankinnat 2009  
(KEHO 2009) -tilausvaltuus yhteensä 5 536 1 331 582 7 449
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 167 270 94 685 76 739 71 994 176 049 586 737

Uudet tilausvaltuudet
Vuoden 2010 toimintamenojen tilaus-
valtuus
Vuoden 2010 sitoumukset 5 030 44 120 20 644 69 794
Vuoden 2010 toimintamenojen tilaus-
valtuus yhteensä 5 030 44 120 20 644 69 794
Taistelijan varustus 2010 -tilausvaltuus
Vuoden 2010 sitoumukset 6 000 6 000 6 000 18 000
Taistelijan varustus 2010 -tilausvaltuus 
yhteensä 6 000 6 000 6 000 18 000
Peruslentokoulutus VN-kalustolla 
-tilausvaltuus
Vuoden 2010 sitoumukset 1 100 4 317 4 317 4 317 18 349 32 400
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilaus-
valtuus yhteensä 1 100 4 317 4 317 4 317 18 349 32 400
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD 
Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus 
(ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus
Vuoden 2010 sitoumukset 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale 
NG:n huolto- ja ylläpitosopimus 
(ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 
yhteensä 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 15 130 57 437 33 961 7 317 21 349 135 194

Valtuudet yhteensä 182 400 152 122 110 700 79 311 197 398 721 931
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Lisäksi oheinen selvitysosan taulukko muut-
tuu seuraavaksi:

2010 talousarvio 1 623 246 000
2009 II lisätalousarvio 4 461 000
2009 I lisätalousarvio 15 170 000
2009 talousarvio 1 532 492 000
2008 tilinpäätös 1 471 793 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään 698 059 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään

456 020 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä
tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksa-
miseen, enintään 148 371 000 euroa vuonna
2010 myönnettävien tilausvaltuuksien meno-
jen maksamiseen, enintään 26 201 000 euroa
tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuut-
takurssimuutoksista aiheutuvien menojen
maksamiseen sekä enintään 67 467 000 euroa
muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Valtuudet
1) Vuonna 2010 saa tehdä sotilaallisen

maanpuolustuksen suorituskyvyn parantami-
seksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittä-
miseen liittyen uusia sopimuksia siten, että
niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäi-
vän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja
vuonna 2010—2013 enintään 499 812 000 eu-
roa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittä-
minen 2010 -tilausvaltuus, PVKEH 2010).
Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla va-
luuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden
2010 loppuun mennessä enintään 125 121 000
euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enin-
tään 268 645 000 euroa, vuoden 2012 loppuun
mennessä enintään 388 210 000 euroa ja vuo-
den 2013 loppuun mennessä enintään
499 812 000 euroa.

3) Aiemmin myönnetyn Valmiusyhtymien
varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuuden voi-
massaoloaikaa pidennetään vuoteen 2014
saakka. Samalla VYV 1 -tilausvaltuuden me-
nojen, yhteensä 1 034 019 000 euroa, vuosit-
taista ajoittumista muutetaan siten, että tilaus-
valtuuden käytöstä saa aiheutua menoja val-
tiolle vuoden 2010 loppuun mennessä enintään
965 658 000 euroa, vuoden 2011 loppuun
mennessä enintään 984 231 000 euroa, vuoden
2012 loppuun mennessä enintään
1 007 482 000 euroa, vuoden 2013 loppuun
mennessä enintään 1 030 732 000 euroa ja
vuoden 2014 loppuun mennessä enintään
1 034 019 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut 
muutokset (1 000 euroa)

Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-
maksun poistaminen (jossa on huomioitu 
puolustusvoimien  490 000 euroa ja 
puolustushallinnon rakennuslaitoksen 
52 000 euroa uutta palkkausjärjestelmää 
varten) 3 374
VaEL-maksun muutokset 2005—2010, 
missä on huomioitu puolustusvoimien 
osuutena -3 140 000 euroa ja puolustus-
hallinnon rakennuslaitoksen osuutena 
+115 000 euroa -3 025
Tuottavuustoimet -797
Vuoden 2008 toteutuneen indeksi-
kehityksen jälkikäteinen kustannustaso-
tarkastus 15 170
Ennakollinen kustannustasotarkistus 
(1,5 %) 15 336
Lisäeläkemaksun poistuminen 
(Maavoimien materiaalin kunnossapito-
palvelut) -6 700
Lisäeläkemaksu (puolustushallinnon 
rakennuslaitoksen siivoustoimen ulkoistus) 600
Toimitilamenot 3 578
Siirto momentilta 27.10.18 71 170
Siirto momentille 27.01.01 -2 876
Siirto momentille 27.01.01 (-1 htv) -76
Siirto momentilta 27.01.02 100
Siirto momentille 27.10.50 -100
Siirto momentille 31.01.01 -3 000
Varusmiesten kuljettajakoulutus 3 000
Uudelleenkohdentaminen -5 000
Yhteensä 90 754
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4) Aiemmin myönnetyn Puolustusvoimien
materiaalinen kehittäminen 2008 (PVKEH
2008) -tilausvaltuuden voimassaoloaikaa pi-
dennetään vuoteen 2014 saakka. Samalla
PVKEH 2008 -tilausvaltuuden menojen, yh-
teensä 93 347 000 euroa, vuosittaista ajoittu-
mista muutetaan siten, että tilausvaltuuden
käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden
2010 loppuun mennessä enintään 58 690 000
euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enin-
tään 67 870 000 euroa, vuoden 2012 loppuun
mennessä enintään 76 910 000 euroa, vuoden
2013 loppuun mennessä enintään 88 120 000
euroa ja vuoden 2014 loppuun mennessä enin-
tään 93 347 000 euroa.

5) Aiemmin myönnetyn Puolustusvoimien
materiaalinen kehittäminen 2009 (PVKEH
2009) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vä-
hennetään 24 000 000 eurolla 1 230 878 000
euroon. Samalla PVKEH 2009 -tilausvaltuu-
den menojen vuosittaista ajoittumista muute-
taan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa ai-
heutua menoja valtiolle vuoden 2010 loppuun
mennessä enintään 385 028 000 euroa, vuoden
2011 loppuun mennessä enintään 560 160 000
euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enin-
tään 790 015 000 euroa, vuoden 2013 loppuun
mennessä enintään 1 011 135 000 euroa, vuo-
den 2014 loppuun mennessä enintään
1 187 038 000 euroa ja vuoden 2015 loppuun
mennessä enintään 1 230 878 000 euroa.

6) Vuoden 2010 aikana saa tehdä sopimuksia
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestel-
mien kehittäminen (HTH)-, Puolustusvoimien
materiaalinen kehittäminen 2006 (PVKEH
2006)-, Puolustusvoimien materiaalinen kehit-
täminen 2007 (PVKEH 2007)-, Puolustusvoi-
mien materiaalinen kehittäminen 2008
(PVKEH 2008)- ja Puolustusvoimien materi-
aalinen kehittäminen 2009 (PVKEH 2009) -ti-
lausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vas-
taavasti muuttamatta tilausvaltuuksien meno-
jen vuotuista jakaumaa. Lisäksi vuonna 2008
päättyneen Suomen sotataloudellisen valmiu-
den kehittäminen (STALVA) -tilausvaltuuden
sitomisoikeus uudistetaan koskemaan vuotta
2010, jolloin sopimuksia saa tehdä tilausval-
tuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti. 

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 valtuuskohdan kohta 1) korvaa
talousarvioesityksen momentin päätösosan
valtuuskohdan kohdan 1). Päätösosan valtuus-
kohdan kohdat 3)—6) korvaavat talousarvio-
esityksen momentin päätösosan valtuuskohdan
kohdan 3). Talousarvioesityksen mukaiset
kohdat 4) ja 5) siirtyvät kohdiksi 7) ja 8). 

Vähennys talousarvioesityksen  741 235 000
euroon nähden on 43 176 000 euroa ja se ai-
heutuu määrärahasiirroista momentille
27.10.01 muodostuen Valmiusyhtymien va-
rustaminen (VYV 1) -tilausvaltuudesta
5 961 000 euroa, Puolustusvoimien materiaali-
nen kehittäminen 2008 (PVKEH 2008) -tilaus-
valtuudesta 12 670 000 euroa, Puolustusvoi-
mien materiaalinen kehittäminen 2009
(PVKEH 2009) -tilausvaltuudesta 100 000 eu-
roa, Puolustusvoimien materiaalinen kehittä-
minen 2010 (PVKEH 2010) -tilausvaltuudesta
12 980 000 euroa ja muista puolustusmateriaa-
lihankinnoista 11 465 000 euroa. Puolustus-
voimien kaupallisen valmistelun yhteydessä
on selvinnyt ettei kaikki hankittavaksi suunni-
teltu materiaali ole momentin 27.10.18 käyttö-
perusteiden mukaista puolustusmateriaalia,
minkä vuoksi rahoitus on siirrettävä momentil-
le 27.10.01.

PVKEH 2010 -tilausvaltuuden kokonais-
määrän vähentäminen 13 514 000 eurolla ja
menojen ajoitusmuutos talousarvioesityksessä
esitettyyn tilausvaltuuden kokonaismäärään
513 326 000 euroa verrattuna aiheutuu määrä-
rahasiirrosta sekä puolustusvoimien kehittä-
misohjelmiin sisältyvien hankkeiden meno-
ajoituksien ja -määrien muutoksista ja tarken-
tumisista.

VYV 1- ja PVKEH 2008 -tilausvaltuuksien
maksatusaikojen pidentäminen ja menojen
ajoitusmuutos aiheutuvat määrärahasiirroista
sekä siitä, että määrärahat saadaan paremmin
vastaamaan puolustusvoimille toimitettavien
NH90-helikopterien sekä puolustusvoimien
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MST-hankkeen arvioituja toimitusaikatauluja.
Tilausvaltuuksien kokonaismäärät eivät muu-
tu.

PVKEH 2009 -tilausvaltuuden kokonais-
määrän vähentäminen ja menojen ajoitusmuu-
tos aiheutuu määrärahasiirrosta sekä puolus-
tusvoimien kehittämisohjelmiin sisältyvien
hankkeiden kaupallisten sopimusvalmistelui-
den viivästymisistä.

HTH-, PVKEH 2006-, PVKEH 2007-,
PVKEH 2008- ja PVKEH 2009 -tilausvaltuuk-
sien uudistaminen johtuu tilausvaltuuksiin si-
sältyvistä materiaalihankintasopimuksista,
joista on vapautunut määrärahoja uudelleen si-

dottaviksi tilausvaltuuksien sisällä tai materi-
aalihankintoja koskevia sopimuksia ei ole ollut
mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä
vuonna 2009. STALVA-tilausvaltuuden uu-
distaminen 4 500 000 eurolla aiheutuu siitä,
että aikaisemmin solmittu sopimus on pur-
kaantunut kuorma-ammukset kieltävän Oslon
sopimuksen johdosta. Uudelleen sidottava
osuus käytetään tilausvaltuuden perusteluiden
mukaisiin hankintoihin kotimaiselta teollisuu-
delta.

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen
muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu
seuraavaksi:

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

2010 2011 2012 2013 2014—

Yhteensä
vuodesta

2010
lähtien

Vanhat tilausvaltuudet
Valmiusyhtymien varustaminen 
(VYV 1)
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 21 639 18 573 23 251 23 250 3 287 90 000
VYV 1 yhteensä 21 639 18 573 23 251 23 250 3 287 90 000
Helikopterien huolto- ja tukeutumis-
järjestelmien kehittäminen (HTH)
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 1 636 2 649 2 413 6 698
Vuoden 2010 sitoumukset 2 768 3 323 3 087 2 000 11 178
HTH yhteensä 4 404 5 972 5 500 2 000 17 876
Valmiusyhtymien varustamisen 
täydentäminen (VYV 2)
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 12 744 15 000 27 000 54 744
VYV 2 yhteensä 12 744 15 000 27 000 54 744
Merivoimien ja tiedustelun 
kehittäminen (PVKEH 2005)
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 12 200 12 200
PVKEH 2005 yhteensä 12 200 12 200
Raskas raketinheitinjärjestelmä 
(MLRS)
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 11 000 11 000
MLRS yhteensä 11 000 11 000
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2006)
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 53 933 56 409 14 384 124 726
Vuoden 2010 sitoumukset 434 691 816 1 941
PVKEH 2006 yhteensä 54 367 57 100 15 200 126 667
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Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2007)
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 121 362 71 842 193 204
Vuoden 2010 sitoumukset 1 087 158 1 245
PVKEH 2007 yhteensä 122 449 72 000 194 449
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja 
hankevalmistelu  2007 (TTK-PROTO 
2007)
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 1 976 1 976
Vuoden 2010 sitoumukset 2 524 2 524
TTK-PROTO 2007 yhteensä 4 500 4 500
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2008)
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 1 001 1 001
Vuoden 2010 sitoumukset 2 199 9 180 9 040 11 210 5 227 36 856
PVKEH 2008 yhteensä 3 200 9 180 9 040 11 210 5 227 37 857
Pääkaupunkiseudun ilma-
puolustuksen suorituskyvyn 
tehostaminen (PKILPU 2008)
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 49 300 15 700 65 000
PKILPU 2008 yhteensä 49 300 15 700 65 000
Strateginen ilmakuljetuskyky (SAC)
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 1 900 1 400 3 300
SAC yhteensä 1 900 1 400 3 300
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2009)
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 118 706 132 802 181 040 180 802 90 898 704 248
Vuoden 2010 sitoumukset 39 611 42 330 48 815 40 318 128 845 299 919
— josta Ilmapuolustuksen kehittäminen 10 000 8 750 102 343 121 093
PVKEH 2009 yhteensä 158 317 175 132 229 855 221 120 219 743 1 004 167

 Puolustusvoimien johtamisen 
kehittäminen 22 497 7 986 657 31 140

 Puolustusvoimien tiedustelun, 
valvonnan ja maalittamisen tuen 
kehittäminen 23 008 33 200 46 760 33 720 32 643 169 331

 Puolustusvoimien yhteisen 
vaikuttamisen kehittäminen 12 029 4 700 10 900 27 629

Logistiikan kehittäminen 2 400 2 800 7 900 13 100
Maapuolustuksen kehittäminen 24 067 14 409 10 468 48 944
Meripuolustuksen kehittäminen 2 500 2 000 1 500 1 000 7 000
Ilmapuolustuksen kehittäminen 38 216 84 787 127 670 186 400 187 100 624 173
Jalkaväkimiinojen korvaaminen 13 600 5 250 4 000 22 850
Koulutus- ja valmiusampuma-

tarvikkeet (KOVA) 20 000 20 000 20 000 60 000
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 456 020 370 057 309 846 257 580 228 257 1 621 760
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Lisäksi oheinen selvitysosan taulukko muut-
tuu seuraavaksi:

2010 talousarvio 698 059 000
2009 II lisätalousarvio -7 961 000
2009 I lisätalousarvio 20 339 000
2009 talousarvio 696 793 000
2008 tilinpäätös 668 571 000

19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirto-
määräraha 3 v)

Valtuus
Vuonna 2010 saa tehdä Hawk Mk 66 -konei-

den hankinta -tilausvaltuuteen liittyen sopi-
muksia vuoden 2009 talousarviossa olevan ti-
lausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaa-
vasti muuttamatta aiemmin päätettyjä menojen
vuotuisia jakaumia.

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

Hawk Mk 66 -koneiden hankinta -tilausval-
tuuden uudistamisella varmistetaan Hawk Mk
66 -kaluston modifikaation toteutuminen ase-
tetun tavoitteen mukaisesti. Sopimuksen teke-
minen ajoittuu lähelle vuodenvaihdetta, eikä
sopimuksen hyväksyminen ole valtion edun
mukaista vuoden 2009 aikana ennen kuin sopi-
muksen yksityiskohdat on viimeistelty kaupal-
lisjuridisten sopimusehtojen ja hankinnan tek-
nisten spesifikaatioiden osalta.

Uudet tilausvaltuudet
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2010)
Vuoden 2010 sitoumukset
Puolustusvoimien johtamisen 
kehittäminen 16 650 30 850 20 450 67 950
Puolustusvoimien tiedustelun, 
valvonnan ja maalittamisen tuen 
kehittäminen 46 660 34 060 37 450 47 180 165 350
Logistiikan kehittäminen 5 000 9 894 9 212 24 106
Maapuolustuksen kehittäminen 6 360 5 660 5 760 17 780
Meripuolustuksen kehittäminen 22 500 19 600 16 300 15 700 74 100
Ilmapuolustuksen kehittäminen 27 951 43 460 30 393 48 722 150 526
PVKEH 2010 yhteensä 125 121 143 524 119 565 111 602 499 812
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja 
hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 
2010)
Vuoden 2010 sitoumukset 23 250 27 350 23 420 1 400 75 420
TTK-PROTO 2010 yhteensä 23 250 27 350 23 420 1 400 75 420
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 148 371 170 874 142 985 113 002 575 232

Valtuudet yhteensä 604 391 540 931 452 831 370 582 228 257 2 196 992

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut 
muutokset (1 000 euroa)

Vuoden 2008 toteutuneen indeksi-
kehityksen jälkikäteinen kustannustaso-
tarkistus 10 339
Ennakollinen kustannustasotarkistus 
(1,5 %) 16 374
Siirto momentille 27.10.01 -71 170
Siirto momentille 27.10.19 -2 600
PKILPU 2008 -tilausvaltuus 34 300
Rauma-luokan veneiden peruskorjaus ja 
omasuojajärjestelmän prototyyppi 7 500
Muiden puolustusmateriaalihankintojen 
vähennys -13 000
Tasokorotus 19 523
Yhteensä 1 266
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2010 talousarvio 2 600 000
2009 II lisätalousarvio 3 500 000
2009 talousarvio —
2008 tilinpäätös 18 500 000

30. Sotilaallinen kriisinhallinta

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

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan käyttösuunni-
telma korvaa talousarvioesityksen momentin
käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelmakohdan 01. lisätarve
900 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdan 04.
lisätarve 800 000 euroa johtuvat Kosovon ja
Afganistanin operaatioiden tarkentuneista
suunnitteluperusteista. Lisätarpeet katetaan
käyttösuunnitelmakohdasta 20. tehtävällä
määrärahasiirrolla ja lisäksi siltä varataan
300 000 euroa käytettäväksi turvallisuussekto-
rin reformitukeen (Security Sector Reform)
kriiseistä toipuville tai kehittyville valtioille.
Käyttösuunnitelmakohdan 04. SRJA:n menot
(ISAF-operaatio), Afganistan nimeksi on muu-
tettu 04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Af-
ganistan.

2010 talousarvio 52 973 000
2009 II lisätalousarvio —
2009 I lisätalousarvio 1 140 000
2009 talousarvio 54 674 000
2008 tilinpäätös 48 684 000

Käyttösuunnitelma €

01. Suomen Kosovon kriisinhallinta-
joukon menot (KFOR-operaatio) 11 953 000

02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan 
kriisinhallintajoukon menot 
(EUFOR/ALTHEA-operaatio) 154 000

03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 108 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), 

Afganistan 10 176 000
05. YKSOS:n menot (UNMIS-

operaatio), Sudan 30 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation 

menot (UNMIL-operaatio) 35 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden 

yhteiset menot 4 913 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen 

kehittämisohjelma 6 000 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutus-

ajan palkkaus-, muutto- ja asumis-
menot sekä siirtokorvaukset 7 458 000

12. Tshadin ja Keski-Afrikan tasa-
vallan kriisinhallintaoperaation 
menot 8 800 000

13. Atalanta-operaation menot 30 000
20. Varalla käynnissä olevien 

operaatioiden lisämenoihin ja 
niiden jatkamiseen, mahdollisiin 
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin 
sekä muihin kriisinhallinta-
menoihin 316 000

Yhteensä 52 973 000
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  (28.01, osa) Hallinto

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
31 228 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 30 669 000 eu-
roon nähden on 559 000 euroa, mistä 519 000
euroa aiheutuu seitsemän henkilötyövuoden

palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momen-
tilta 28.90.20 ja 40 000 euroa valtionosuusasi-
oiden valmistelusta aiheutuvista menoista siir-
tona momentilta 29.01.01.

2010 talousarvio 31 228 000
2009 I lisätalousarvio —
2009 talousarvio 33 586 000
2008 tilinpäätös 34 432 000

10. Verotus ja tullitoimi

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälis-
ten järjestöjen jäsenmaksuihin sekä kansainvä-
lisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksi-
en maksamiseen. Määrärahasta on varattu
10 000 000 euroa strategisten IT-hankkeiden
toteuttamiseksi.

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

2010 talousarvio 396 324 000
2009 II lisätalousarvio 1 745 000
2009 talousarvio 373 946 000
2008 tilinpäätös 363 402 000

02.  (28.10.02 ja 70) Tullilaitoksen toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
161 892 000 euroa. 

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

Vähennys 40 000 euroa talousarvioesityksen
161 932 000 euroon nähden aiheutuu yhden
henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden meno-
jen siirrosta momentille 26.10.01 1.6.2009 lu-
kien.

2010 talousarvio 161 892 000
2009 II lisätalousarvio 500 000
2009 talousarvio 162 117 000
2008 tilinpäätös 163 115 000
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20. Palvelut valtioyhteisölle

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
20 848 000 euroa. 

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

Lisäys 300 000 euroa talousarvioesityksen
20 548 000 euroon nähden aiheutuu kolmen
henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden meno-
jen siirrosta momentilta 28.60.20 Valtiokont-
torin henkilöstöpalvelut -yksikön toimintaan.

Valtiokonttoriin on perustettu valtion toi-
mintojen muutosvaihetta (tuottavuusohjelma,
alueellistaminen, aluehallinnon uudistaminen)
palveleva määräaikainen henkilöstöpalveluyk-
sikkö, jonka on tarkoitus toimia vuoden 2012
loppuun asti. 

2010 talousarvio 20 848 000
2009 talousarvio 26 139 000
2008 tilinpäätös 24 494 000

88. Senaatti-kiinteistöt
2. Investoinnit 
Senaatti-kiinteistöt saa antaa lainaa samaan

liikelaitoskonserniin kuuluvalle osakeyhtiö-

muotoiselle tytäryhtiölle tai osakkuusyhtiölle
enintään 50 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiin-
teistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta oma-
velkaisia takauksia tytäryhtiöinä toimivien
kiinteistöosakeyhtiöiden lainoista sekä riittä-
vää vakuutta vastaan osakkuusyhtiöidensä lai-
noista yhteensä enintään 35 milj. euron arvos-
ta.

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

Lainanantovaltuuden korottaminen 20 milj.
eurolla talousarvioesityksen 30 milj. eurosta
johtuu Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöinä toi-
mivien Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kult-
tuuritalon, Kiinteistöosakeyhtiö Hämeenlin-
nan poliisitalon ja Kiinteistöosakeyhtiö Rata-
mestarinkatu 9:n (Helsinki)
investointitarpeista, jotka ovat aientuneet ta-
lousarvioesityksen valmistelussa ennakoidus-
ta.

2010 talousarvio —
2009 I lisätalousarvio —
2009 talousarvio —
2008 tilinpäätös —

40.  (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
48 138 000 euroa.

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

Muutos talousarvioesityksen 47 788 000 eu-
roon nähden on 350 000 euroa, missä on otettu
huomioon lisäyksenä 400 000 euroa valtion
aluehallintovirastojen toimitilamuutosten, toi-
mitilojen varustamisen ja lisääntyneen tiedot-
tamisen kertaluonteisten menojen johdosta
siirtona momentilta 28.40.03 sekä vähennyk-

senä 50 000 euroa aluehallinnon uudistukseen
liittyvistä lakiehdotuksista johtuvien uusien
tehtävien kustannusten korvaamiseen maakun-
nan liitoille siirtona momentille 28.40.03.

2010 talousarvio 48 138 000

03.  (28.01.12) Alue- ja paikallishallinnon
tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 3 767 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
6) uusista tehtävistä maakunnan liitoille ai-

heutuvien kustannusten korvaamiseen.
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S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohta kuusi lisätään
talousarvioesityksen momentin päätösosan
kolmannen kappaleen kohdaksi kuusi ja nykyi-
nen kohta kuusi siirtyy kohdaksi seitsemän.

Muutos talousarvioesityksen 3 267 000 eu-
roon nähden on 500 000 euroa, missä on otettu
huomioon lisäyksenä 400 000 euroa siirtona
momentilta 28.70.20 ja vastaavana vähennyk-
senä 400 000 euroa siirtona momentille
28.40.01 sekä lisäyksenä 50 000 euroa aluehal-

linnon uudistukseen liittyvistä lakiehdotuksis-
ta johtuvien uusien tehtävien kustannusten
korvaamiseen maakunnan liitoille siirtona mo-
mentilta 28.40.01 ja 450 000 euroa siirtona
momentilta 32.01.02 lääninhallituksista maa-
kunnan liitoille siirtyvien tehtävien (9 htv) tar-
kentumisen vuoksi.

2010 talousarvio 3 767 000
2009 I lisätalousarvio 2 480 000
2009 talousarvio 774 000
2008 tilinpäätös 374 000

60.  (28.60, osa ja 40, osa) Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot

03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutu-
vat palkkamenot (arviomääräraha)

S e l v i t y s o s a :  Momentin määräraha on
muutettu arviomäärärahaksi.

Talousarvioesitykseen nähden momentin
määrärahan muuttaminen kaksivuotisesta siir-
tomäärärahasta arviomäärärahaksi aiheutuu
siitä, että määrärahan mitoitukseen vaikuttaa
lakkautuspalkkaa saavien henkilöiden eläk-
keelle siirtyminen, minkä ennustaminen on
vaikeaa. Henkilökohtaisen eläkeiän saavutta-
neiden ei tarvitse siirtyä eläkkeelle, vaan lak-
kautuspalkalla voidaan jatkaa 68-vuotiaaksi
asti.

2010 talousarvio 216 000
2009 II lisätalousarvio —
2009 talousarvio 250 000
2008 tilinpäätös 267 236

20.  (28.40.20) Työhyvinvoinnin edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
1) työsuojelun edistämiseen: työsuojelutut-

kimukseen, työsuojelukoulutukseen, työsuoje-
lutietojen keräämiseen ja työsuojelua koske-
vaan tiedottamiseen sekä valtiotyönantajan ja
sen palveluksessa olevan henkilöstön välisten
työelämän suhteiden edistämistä tarkoittavaan
tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen ja 

2) tuottavuushankkeiden sekä muiden raken-
ne- ja toimintatapamuutosten edellyttämien
henkilöstöpalvelujen yleiseen järjestämiseen
sekä henkilöstön uudelleensijoittamisen tuki-
toimien laatimiseen ja toteuttamiseen, uusien
sopeuttamisen tukimuotojen kehittämiseen ja
tiedotukseen.

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

Vähennys 300 000 euroa talousarvioesityk-
sen 1 100 000 euroon nähden aiheutuu siirros-
ta momentille 28.20.01.

Talousarvioesitykseen nähden momentin
päätösosan toisen kappaleen kohta kolme on
poistettu henkilöstön siirron johdosta.

2010 talousarvio 800 000
2009 II lisätalousarvio —
2009 talousarvio 1 602 000
2008 tilinpäätös 1 508 000
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70.  (28.40, osa ja 28.01, osa) Valtionhallinnon kehittäminen

01.  (28.01.02) Valtion IT-strategian toteut-
taminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 27 000 000 euroa.
Valtuus
2) Vuoden 2008 toisessa lisätalousarviossa

myönnettyä 3 100 000 euron valtuutta talous-
arvion ja valtiontalouden kehyspäätösten val-
mistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämi-
seen, hankintaan ja ylläpitoon korotetaan
3 500 000 euroon. Valtuutta saa käyttää vuon-
na 2010 siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä
vuonna 2009.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan valtuuskohdan kohta 2) korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan valtuus-
kohdan kohdan 2).

Määrärahan lisäys 4 500 000 euroa talousar-
vioesityksen 22 500 000 euroon nähden on
siirtoa momentilta 28.70.20 ja aiheutuu valtion
yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tieto-
järjestelmän (Kieku) maksatusajoituksen tar-
kentumisesta vuosien 2010 ja 2011 välillä.
Edellä olevan johdosta ei ole tarvetta nostaa
hankkeelle myönnettyä valtuutta tai hankkeen
kokonaiskustannusarviota. 

Valtuuden korotus 400 000 eurolla talousar-
vioesityksen 3 100 000 euroon nähden aiheu-
tuu siitä, että talousarvion ja valtiontalouden
kehyspäätöksen valmistelua tukevan tietojär-
jestelmän kilpailutuksessa saatujen tarjousten
ja hankintapäätöksen mukaan on mahdollista,
että aiemmin myönnetty valtuus ei riitä. Aiem-
min myönnetty valtuus perustui arvioon, joka
sisälsi järjestelmän hankinnan ja kolmen en-
simmäisen vuoden ylläpidon aiheuttamat kus-
tannukset. Tarjouspyynnön mukaisesti nyt on
tarkoituksena solmia sopimus kymmenen vuo-
den ylläpidosta, mikä voi nostaa kustannuksia
yli jo myönnetyn 3 100 000 euron valtuuden.

Lisäksi momentin selvitysosan Toiminnalli-
sen tuloksellisuuden tavoitteet -taulukon Toi-
menpiteet-sarakkeesta poistetaan teksti ”Asi-
ointitili toteutetaan ja otetaan tuotantokäyttöön

ennalta sovittujen viranomaispalvelujen yhtey-
dessä”.

Asiointitili toteutetaan momentin 28.90.20
määrärahalla.

2010 talousarvio 27 000 000
2009 I lisätalousarvio —
2009 talousarvio 15 450 000
2008 tilinpäätös 13 050 000

20.  (28.40.21) Tuottavuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 12 154 000 euroa.
Vuoden 2008 talousarviossa momentille

28.40.21 myönnetystä kolmevuotisesta siirto-
määrärahasta peruutetaan 4 500 000 euroa ja
momentille 28.40.71 myönnetystä kolmevuo-
tisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
6 635 000 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 viimeisen kappa-
leen. 

Vähennys talousarvioesityksen 13 254 000
euroon nähden on 1 100 000 euroa, mistä
600 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille
30.30.01 Elintarviketurvallisuusviraston uu-
den laboratoriotietojärjestelmän ja yleisen val-
vontajärjestelmän kehittämisen kertaluontei-
siin kustannuksiin, 100 000 euroa siirrosta mo-
mentille 30.60.01 Metsäntutkimuslaitoksen
laboratoriotietojärjestelmän kehittämisestä ai-
heutuviin kertaluonteisiin kustannuksiin ja
400 000 euroa siirrosta momentille 28.40.03
tietojärjestelmien muutoshankkeisiin. 

Peruutetun määrärahan lisäys 4 500 000 eu-
roa talousarvioesityksen 6 635 000 euroon
nähden on otettu huomioon momentin
12.39.04 tulokertymässä ja budjetoidaan uu-
delleen tälle momentille. Edellä mainittua uu-
delleen budjetoitua määrärahaa vastaavasti
4 500 000 euroa siirretään momentille
28.70.01.
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2010 talousarvio 12 154 000
2009 II lisätalousarvio -2 945 000
2009 I lisätalousarvio -2 480 000
2009 talousarvio 18 445 000
2008 tilinpäätös 20 135 000

80. Ahvenanmaan maakunnan tukeminen

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 168 342 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 1 105 000 euroa talousarvioesityksen
167 237 000 euroon nähden aiheutuu tässä täy-

dentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioi-
den muutoksista.

2010 talousarvio 168 342 000
2009 II lisätalousarvio -20 044 000
2009 I lisätalousarvio -12 904 000
2009 talousarvio 197 462 000
2008 tilinpäätös 205 900 534

90.  (28.90, 29.10, osa, 29.80, osa ja 33.60, osa) Kuntien tukeminen

(01.)  (28.90.03) KuntaIT:n toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)

S e l v i t y s o s a :  Talousarvioesitykseen
nähden momentti ehdotetaan yhdistettäväksi
momenttiin 28.90.20.

20. (28.90.03) Valtion ja kuntien yhteiset tie-
tojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 850 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion ja kuntien yhteisten sähköisten asi-

ointipalvelujen ja tietojärjestelmäratkaisujen
suunnitteluun ja hankintaan

2) kuntien informaatioteknologiaan kohden-
nettuihin, kuntien tietovarantojen hyväksikäy-
tön edellytyksiä parantaviin kehittämishank-
keisiin sekä tietoteknisten palveluiden järjestä-
miseen

3) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin
sekä EU:n hyväksymien ja rahoittamien hank-
keiden maksamiseen ja

4) muuhun yhteiseen julkisen tietohallinnon
kehittämiseen.

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

Talousarvioesitykseen nähden momenttiin
on yhdistetty momentti 28.90.01. Lisäksi ta-
lousarvioesitykseen nähden päätösosan toisen
kappaleen neljäs kohta on lisätty.

Vähennys 519 000 euroa talousarvioesityk-
sen 12 369 000 euroon nähden aiheutuu seitse-
män henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden
menojen siirrosta momentille 28.01.01. Siir-
toon liittyen päätösosasta on poistettu talousar-
vioesityksen momentin 28.90.01 toisen kappa-
leen ensimmäisen kohdan mukainen käyttötar-
koitus.

Lisäyksenä talousarvioesitykseen nähden
määrärahaa on tarkoitus käyttää myös Julkisen
hallinnon suositusten (JHS) laadintaan sekä
muuhun yhteiseen julkisen tietohallinnon ke-
hittämiseen.

Momentin perusteluihin tehtyjen muutosten
johdosta määrärahan arvioitu käyttö muuttuu
seuraavaksi:
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2010 talousarvio 11 850 000
2009 talousarvio 7 500 000
2008 tilinpäätös 7 500 000

30.  (28.90.30, 28.90.32, 29.10.30, osa,
29.80.30, osa, 29.80.33, osa ja 33.60.30) Val-
tionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämi-
seen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 7 752 699 000 eu-
roa.

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

Muutos talousarvioesityksen 7 749 601 000
euroon nähden on 3 098 000 euroa. Lisäyksenä
on otettu huomioon 13 623 000 euroa valtion-
osuusindeksin muutoksen johdosta 2,4 prosen-
tista 2,6 prosenttiin, 793 000 euroa Savonlin-

nan kaupungin saaristolisän johdosta,
2 400 000 euroa kuntouttavan työtoiminnan
velvoittavuuden ikärajan poistamisesta kunnil-
le aiheutuviin kustannuksiin maksettavan val-
tionosuuden johdosta ja 20 171 000 euroa ve-
rotulotasauksen neutraalisuuteen liittyen vuon-
na 2010 sekä vähennyksenä 18 701 000 euroa
verotulotasauksen perusteena olevien verotie-
tojen täsmentymisen johdosta ja 4 210 000 eu-
roa vuoden 2009 tasauksen neutraalisuuteen
liittyen. Lisäksi muutoksessa on otettu vähen-
nyksenä huomioon 10 978 000 euroa täsmen-
tyneinä määrärahasiirtoina opetusministeriön
ja valtiovarainministeriön välillä, josta
10 283 000 eurolla alennetaan vuoden 2009
valtionosuuspohjaa sekä 695 000 eurolla lisä-
tään opetusministeriön maksamaa valtion kou-
lujen kotikuntakorvauksia valtiolle.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuspro-
sentti on täsmentynyt talousarvioesityksen
34,04 prosentista 34,26 prosenttiin.

2010 talousarvio 7 752 699 000
2009 II lisätalousarvio 1 000 000
2009 I lisätalousarvio 1 300 000
2009 talousarvio 7 183 393 000
2008 tilinpäätös 6 757 130 693

Määrärahan arvioitu käyttö €

Valtion ja kuntien yhteiset tieto-
järjestelmähankkeet (SADe-ohjelma) 10 000 000
Kuntien informaatioteknologian 
kehittämishankkeet (KuntaIT) 1 500 000
JHS-suositukset ja muu yhteinen 
julkisen tietohallinnon kehittäminen 350 000
Yhteensä 11 850 000
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Pääluokka 29
OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

S e l v i t y s o s a :  Täydentävässä talousarvioesityksessä opetusministeriön hallinnonalan val-
tionosuudet on mitoitettu ottaen huomioon tarkistettuun kustannustason muutosarvioon perustu-
va valtioneuvoston 1.10.2009 antama asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus-
ja kulttuuritoimen sekä vapaan sivistystyön keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2010
(724/2009). Tarkistus perustuu valtiovarainministeriön arvioon kustannustason muutoksesta,
jonka mukaan kuntien valtionosuuksien laskennan perusteena oleva kustannustason täysimääräi-
nen tarkistus on noussut 0,2 prosenttiyksiköllä 2,6 prosenttiin. Kansanopistojen, kesäyliopistojen,
valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten, opintokeskusten, ammatillisten erikoisoppilaitos-
ten, teattereiden, orkestereiden ja museoiden tarkistetuissa yksikköhinnoissa vuodelle 2010 on
otettu vastaava muutos huomioon. 

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

01. Opetusministeriön toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
25 943 000 euroa.

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

Vähennys talousarvioesityksen 26 021 000
euroon nähden on 78 000 euroa, mistä 38 000
euroa aiheutuu yhtä henkilötyövuotta vastaa-
van palkkausmenon siirrosta momentille
29.80.01 ja 40 000 euroa valtionosuusasioiden
valmistelusta aiheutuvista menoista siirtona
momentille 28.01.01.

2010 talousarvio 25 943 000
2009 II lisätalousarvio 1 000 000
2009 talousarvio 26 615 000
2008 tilinpäätös 25 922 000

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)
Määrärahaa saa käyttää Yliopistojen palve-

lukeskus Certian toimintaa jatkamaan perus-
tettavan osake-yhtiön osakkeiden merkintähin-
nan ja muun pääoman sekä yhtiöittämiseen ja
omistajajärjestelyihin liittyvien menojen mak-
samiseen. Edellytyksenä määrärahan käytölle
on, että perustettavan yhtiön osakkaiden väli-
sessä osakassopimuksessa on sovittu menette-
lystä, joka varmistaa valtion osakkeiden siirty-
misen muille vähintään tältä momentilta mak-
settuun osakkeiden merkintähintaan
viimeistään vuoden 2014 aikana.

Valtioneuvosto saa päättää omistusjärjeste-
lyistä, joiden seurauksena valtio voi luopua
omistuksestaan yhtiössä. Valtio saa perusta-
misvaiheessa luovuttaa perustettavan yhtiön
osakkeita vastikkeetta tai muutoin käypää ar-
voa alemmasta hinnasta.
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S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan toisen ja
kolmannen kappaleen.

Valtion osakkeiden luopumista koskevaa eh-
toa on väljennetty siten, että järjestelyaikaa on
pidennetty kahdella vuodella ja viimekätinen
lunastusvelvollisuuden kohde on jätetty osa-
kassopimuksen varaan. Kolmatta kappaletta

on selvennetty siten, että vastikkeeton tai muu-
ten käypää arvopa alemmasta hinnasta tapah-
tuva osakkeiden luovutus koskisi vain yhtiön
perustamisvaihetta.

2010 talousarvio 4 000 000
2009 I lisätalousarvio 1 540 000

10.  (29.10, osa) Yleissivistävä koulutus

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
46 482 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 45 219 000 eu-
roon nähden on 1 263 000 euroa, mistä
763 000 euroa aiheutuu laiksi kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta annetun hallituk-
sen esityksen (174/2009 vp) mukaisten koti-
kuntakorvausten määräytymisperusteiden tar-
kentumisesta siirtona momentilta 28.90.30 ja
500 000 euroa koulukotien ja Eurooppa-koulu-
jen perustoiminnan rahoituksen turvaamisesta
sekä Jyväskylän näkövammaisten koulun väli-
aikaisten tilojen vuokrakuluista vuoden 2009
toisen lisätalousarvion perusteluihin viitaten.

2010 talousarvio 46 482 000
2009 II lisätalousarvio 700 000
2009 I lisätalousarvio 350 000
2009 talousarvio 54 742 000
2008 tilinpäätös 49 305 000

30.  (29.10.30, osa) Valtionosuus ja -avustus
yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuk-
siin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 740 671 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja
-avustusten maksamiseen

2) enintään 12 000 000 euroa opetusministe-
riön määräämin perustein opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain mukaisten
avustusten maksamiseen vieraskielisten oppi-
laiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kie-
lenä sekä heidän muun opetuksensa tukemi-
seen

3) enintään 6 000 000 euroa opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukai-
seen joustavan perusopetuksen toimintaan

4) enintään 1 300 000 euroa opetusministeri-
ön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta annetun lain mukaisten
avustusten maksamiseen opetustuntikohtaista
taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville
opetuksen järjestäjille

5) enintään 50 000 euroa opetusministeriön
määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta annetun lain mukaisten
avustusten maksamiseen saamenkielisten ja
romanikielisten oppilaiden äidinkielen opetuk-
sen järjestämiseen

6) Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä yhteis-
työstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopi-
muksen mukaisten menojen maksamiseen
sekä kunnalle tai rekisteröidylle yhdistykselle
Ruotsissa rajakuntien yhteistoimintaan perus-
tuvasta suomalaisoppilaiden koulunkäynnistä
aiheutuviin kustannuksiin 

7) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain ja saamenkieliseen ja saamen kie-
len opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja
ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän
valtionavustuksen perusteista annetun valtio-
neuvoston päätöksen (191/1999) 4 ja 5 §:n mu-
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kaisten saamenkielisen ja saamen kielen ope-
tuksen valtionavustuksen maksamiseen

8) enintään 136 000 euroa muiden kuin ope-
tustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen
perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin
valtionavustuksiin 

9) enintään 6 300 000 euroa avustuksina op-
pimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuo-
listamiseen sekä koulujen ja oppilaitosten kan-
sainvälistämiseen

10) enintään 8 000 000 euroa avustuksina
koululaisten kerhotoiminnan tukemiseen

11) enintään 30 000 000 euroa avustuksina
perusopetuksen opetusryhmien koon pienentä-
miseen

12) enintään 15 000 000 euroa avustuksina
tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppi-
laiden opetuksen ja tukitoimien vahvistami-
seen sekä

13) enintään 6 500 000 euroa avustuksina
yksityisten opetuksen järjestäjien käyttökus-
tannuksiin.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävän
yhden tai useamman perusopetuksen oppimää-
rään kuuluvan oppiaineen suorittamiseen täh-
täävän perusopetuksen rahoitusta saa myöntää
enintään 2 866 000 euroa ja rahoituksen perus-
teena käytettävä yksikköhinta on 3 830,70 eu-
roa.

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 toisen kappaleen
ja päätösosan kolmas kappale lisätään talous-

arvioesitykseen momentin päätösosan viiden-
neksi kappaleeksi.

Lisäys talousarvioesityksen 729 727 000 eu-
roon nähden on 10 944 000 euroa, missä on
otettu huomioon lisäyksenä 861 000 euroa
pääluokkaperusteluissa mainitusta yksikkö-
hintojen tarkistamisesta ja 10 283 000 euroa
siirtona momentilta 28.90.30 sekä vähennyk-
senä 200 000 euroa siirtona momentille
29.10.51 lukiolaisten tiedeolympialaisten tu-
kemiseen.

Talousarvioesitykseen nähden momentin
päätösosan toisen kappaleen kohta kuusi on
poistettu sekä kohdan yhdeksän euromäärää on
muutettu.

2010 talousarvio 740 671 000
2009 talousarvio 685 500 000
2008 tilinpäätös 543 549 583

51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä mää-
räraha)

Momentille myönnetään 1 346 000 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
1 146 000 euroon nähden aiheutuu lukiolaisten
tiedeolympialaisten tukemisesta siirtona mo-
mentilta 29.10.30.

2010 talousarvio 1 346 000
2009 talousarvio 1 346 000
2008 tilinpäätös 621 000

20. Ammatillinen koulutus

30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen
koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään 653 673 000 euroa.

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

Lisäys 1 248 000 euroa talousarvioesityksen
652 425 000 euroon nähden aiheutuu pääluok-
kaperusteluissa mainitusta yksikköhintojen
tarkistamisesta.
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2010 talousarvio 653 673 000
2009 II lisätalousarvio 2 000 000
2009 I lisätalousarvio 3 000 000
2009 talousarvio 624 809 000
2008 tilinpäätös 561 200 046

30. Aikuiskoulutus

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppi-
laitosten käyttökustannuksiin (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 163 009 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappale kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan
ensimmäisen kappaleen ja päätösosan tauluk-
ko korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan taulukon.

Lisäys 293 000 euroa talousarvioesityksen
162 716 000 euroon nähden aiheutuu pääluok-
kaperusteluissa mainitusta yksikköhintojen
tarkistamisesta.

2010 talousarvio 163 009 000
2009 talousarvio 157 569 000
2008 tilinpäätös 152 090 219

31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen
lisäkoulutukseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 147 240 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
2) enintään 8 050 000 euroa työelämän pal-

velutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittä-
miseen, näyttötutkintojen koe- ja materiaali-
palveluihin, opiskelijamaksujen perimättä jät-
tämisestä aiheutuviin kustannuksiin sekä

edellisiin vuosiin kohdistuviin loppusuorituk-
siin ja oikaisuihin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohta kaksi korvaa
talousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdan kaksi.

Lisäys 271 000 euroa talousarvioesityksen
146 969 000 euroon nähden aiheutuu pääluok-
kaperusteluissa mainitusta yksikköhintojen
tarkistamisesta.

2010 talousarvio 147 240 000
2009 I lisätalousarvio 4 000 000
2009 talousarvio 135 461 000
2008 tilinpäätös 126 113 042

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimus-
koulutukseen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 135 151 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuri-

toimen rahoituksesta annetun lain mukaisten

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt
enimmäismäärä yksikkö

Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 2 028 620 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 289 052 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan 255 000 opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan 172 940 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 59 674 opetustunti
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valtionosuuksien ja enintään 4 850 000 euroa
valtionavustusten maksamiseen.

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

Lisäys 82 000 euroa talousarvioesityksen
135 069 000 euroon nähden aiheutuu pääluok-
kaperusteluissa mainitusta yksikköhintojen
tarkistamisesta.

2010 talousarvio 135 151 000
2009 II lisätalousarvio 3 000 000
2009 I lisätalousarvio 1 000 000
2009 talousarvio 126 237 000
2008 tilinpäätös 141 116 229

51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppi-
laitosten käyttökustannuksiin (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 20 195 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 38 000 euroa talousarvioesityksen
20 157 000 euroon nähden aiheutuu pääluok-
kaperusteluissa mainitusta yksikköhintojen
tarkistamisesta.

2010 talousarvio 20 195 000
2009 talousarvio 19 684 000
2008 tilinpäätös 18 493 583

40.  (29.40, 50 ja 60) Korkeakouluopetus ja tutkimus

30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja
yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökus-
tannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 403 546 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 736 000 euroa talousarvioesityksen
402 810 000 euroon nähden aiheutuu pääluok-
kaperusteluissa mainitusta yksikköhintojen
tarkistamisesta.

2010 talousarvio 403 546 000
2009 I lisätalousarvio 3 000 000
2009 talousarvio 390 472 000
2008 tilinpäätös 376 425 118

50.  (29.50.01, 02, 03, 20, osa ja 21) Valtion-
rahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään 1 672 326 000 eu-
roa.

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

Vähennys 68 000 euroa talousarvioesityksen
1 672 394 000 euroon nähden aiheutuu laiksi
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an-
netun hallituksen esityksen (HE 174/2009 vp)
mukaisten kotikuntakorvausten määräytymis-
perusteiden tarkentumisesta siirtona momen-
tille 28.90.30.

2010 talousarvio 1 672 326 000
2009 II lisätalousarvio 46 000 000
2009 I lisätalousarvio 225 000
2009 talousarvio 1 574 203 000
2008 tilinpäätös 1 485 863 000

52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yli-
opiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä
määräraha)

Momentille myönnetään 5 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Helsingin yliopiston

opetus- ja tutkimustoiminnan rahoittamiseen.
S e l v i t y s o s a :  Momentti lisätään talous-

arvioesitykseen.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesi-

tykseen liittyvän esityksen eräiksi yliopistojen
verotusta koskeviksi säännöksiksi, jossa yhte-
ydessä Helsingin yliopiston yhteydessä toimi-
van Yliopiston Apteekin tuloverovapaudesta
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luovuttaisiin. Yliopistouudistuksen rahoitusta
koskevien periaatteiden mukaisesti yliopisto-
jen oikeushenkilöaseman muutoksesta aiheu-
tuva uusi verotuksellinen asema on tarkoitus
ottaa huomioon yliopistojen rahoitusta mitoi-
tettaessa. Määräraha on tarkoitettu Helsingin
yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan
myönnettäväksi kompensaatioksi, jotta tämän
toiminnan rahoitus ei heikentyisi Yliopiston
Apteekin tuloverovapaudesta luopumisen
vuoksi. Määrärahan taso vastaa arviolta sitä
osuutta, jonka Yliopiston Apteekki tilittää ny-
kyisin vero-osuutena Helsingin yliopistolle.
Tarkoituksena on, että kompensaation määrä
määritellään jatkossa erikseen vuosittain siten,
että se vastaa Yliopiston Apteekin maksaman
tuloveron todellista kehitystä.

2010 talousarvio 5 500 000

53.  (29.60.53) Veikkauksen ja raha-arpa-
jaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arvio-
määräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
10) tieteen edistämiseksi, tieteen ja yhteis-

kunnan sekä kansalliskielten ja yhteiskunnan
vuorovaikutuksen edistämiseksi myönnettävi-
en valtionavustusten, -palkintojen ja apuraho-
jen, tieteellisen kirjallisuuden kääntämis- ja
painattamismenojen, tiedonjulkistamisen ja
tutkimusetiikan edistämismenojen ja tutki-
muksen tietohuollon menojen sekä tieteen tu-
kemiseen liittyvistä tutkimuksista, selvityksis-
tä ja julkaisuista aiheutuvien menojen maksa-
miseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta kymmenen korvaa talousarvioesityksen
momentin päätösosan toisen kappaleen koh-
dan kymmenen, jonka määrärahan käyttötar-
koituksiin on lisätty tutkimusetiikan edistämis-
menot.

2010 talousarvio 89 964 000
2009 I lisätalousarvio 5 833 000
2009 talousarvio 81 256 000
2008 tilinpäätös 77 033 950

80.  (29.80, osa) Taide ja kulttuuri

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
5 200 000 euroa.

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

Lisäys 38 000 euroa talousarvioesityksen
5 162 000 euroon nähden aiheutuu yhtä henki-
lötyövuotta vastaavan palkkausmenon siirrosta
momentilta 29.01.01.

2010 talousarvio 5 200 000
2009 talousarvio 5 420 000
2008 tilinpäätös 5 194 000

30.  (29.80.30, osa) Valtionavustukset yleis-
ten kirjastojen toimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 421 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 6 000 euroa talousarvioesityksen
4 415 000 euroon nähden aiheutuu pääluokka-
perusteluissa mainittua yksikköhintojen tarkis-
tamista vastaavasta lisäämisestä maakuntakir-
jastojen ja yleisten kirjastojen keskuskirjaston
valtionavustuksiin.

2010 talousarvio 4 421 000
2009 talousarvio 3 832 000
2008 tilinpäätös 3 257 208
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31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja
orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 40 718 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 130 000 euroa talousarvioesityksen
40 588 000 euroon nähden aiheutuu pääluok-
kaperusteluissa mainitusta yksikköhintojen
tarkistamisesta.

2010 talousarvio 40 718 000
2009 talousarvio 29 990 000
2008 tilinpäätös 19 444 000

32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 480 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 73 000 euroa talousarvioesityksen
19 407 000 euroon nähden aiheutuu pääluok-
kaperusteluissa mainitusta yksikköhintojen
tarkistamisesta.

2010 talousarvio 19 480 000
2009 talousarvio 12 468 000
2008 tilinpäätös 6 785 000

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voitto-
varat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
1) taiteen ja kulttuurin edistämistä tarkoitta-

vien toimenpiteiden rahoittamiseen, taide- ja
kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedo-
tustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen
maksamiseen sekä valtion laitosten kulttuuria
koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin 

2) taideteosten hankkimiseen valtion kiin-
teistöihin, valtion käytössä oleviin rakennuk-
siin ja vähälevikkisen laatukirjallisuuden
hankkimiseen yleisiin kirjastoihin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohdat yksi ja kaksi korvaavat talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen
kohdat yksi ja kaksi.

2010 talousarvio 197 922 000
2009 I lisätalousarvio 12 834 000
2009 talousarvio 191 886 000
2008 tilinpäätös 189 203 716

90. Liikuntatoimi

52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuk-
sille (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 840 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 31 000 euroa talousarvioesityksen
1 809 000 euroon nähden aiheutuu pääluokka-

perusteluissa mainitusta yksikköhintojen tar-
kistamisesta.

2010 talousarvio 1 840 000
2009 talousarvio 3 331 000
2008 tilinpäätös 2 753 000
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91. Nuorisotyö

51. Nuorten työpajatoiminta, ehkäisevä huu-
metyö sekä tunnustuspalkinnot (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään 13 523 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
4) tunnustuspalkintojen myöntämiseen

vuonna 2010.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen

kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohta neljä lisätään
talousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdaksi neljä.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen
13 023 000 euroon nähden on kertaluonteinen

ja aiheutuu tunnustuspalkintojen myöntämi-
sestä sellaisille alle 29-vuotiaille nuorille, jotka
ovat luovalla ja menestyksellisellä tavalla työl-
listäneet itsensä ja/tai muita henkilöitä. Tarkoi-
tuksena on kannustaa nuoria yrittäjyyteen
myös vaikeassa taloudellisessa suhdannetilan-
teessa.

Talousarvioesitykseen nähden momentin ni-
mike on muutettu.

2010 talousarvio 13 523 000
2009 talousarvio 10 873 000
2008 tilinpäätös 9 623 000
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

01. Elintarviketurvallisuusviraston toiminta-
menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
38 677 000 euroa.

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

Lisäys 600 000 euroa talousarvioesityksen
38 077 000 euroon aiheutuu siirrosta momen-
tilta 28.70.20 uuden laboratoriotietojärjestel-

män ja yleisen valvontajärjestelmän kehittämi-
sen kertaluonteisiin kustannuksiin. Hanke to-
teutetaan osana valtion tuottavuusohjelmaa.

2010 talousarvio 38 677 000
2009 II lisätalousarvio 1 000 000
2009 talousarvio 42 420 000
2008 tilinpäätös 41 855 000

60. Metsätalous

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
43 191 000 euroa.

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

Lisäys 100 000 euroa talousarvioesityksen
43 091 000 euroon nähden on siirtoa momen-
tilta 28.70.20 uuden laboratoriotietojärjestel-
män kehittämisen kertaluonteisiin kustannuk-
siin. Hanke toteutetaan osana valtion tuotta-
vuusohjelmaa.

2010 talousarvio 43 191 000
2009 talousarvio 42 600 000
2008 tilinpäätös 42 611 000

46. Valtionapu Kaakkois-Suomen metsäkes-
kuksen toiminnan vakauttamiseksi (kiinteä
määräraha)

Momentille myönnetään 1 787 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksa-

miseen Kaakkois-Suomen metsäkeskukselle
menoihin, jotka aiheutuvat valtiolle maksetta-
vista Kouvolan hovioikeuden 8.4.2009 anta-
maan tuomioon nro 454 perustuvien valtion
saatavien suorittamisesta seuraavasti: 

1) enintään 1 707 000 euroa vuosille 2001—
2006 Kaakkois-Suomen metsäkeskukselle
myönnettyjen kestävän metsätalouden rahoi-
tuksesta annetun lain (1094/1996) mukaisten
perusteettomasti käytettyjen valtionavustusva-
rojen ja niille kertyneiden korkojen ja viiväs-
tyskorkojen palauttamisesta valtiolle ja
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2) enintään 80 000 euroa muiden hovioikeu-
den päätöksen mukaisten valtion saatavien ja
niille kertyneiden viivästyskorkojen korvaami-
sesta.

Valtionavustuspäätökseen otetaan tarpeelli-
set ehdot sen varmistamiseksi, että perintää jat-
ketaan muita valtion saatavista vastuussa ole-
via kohtaan ja että näiltä tahoilta kertyvät varat
tuloutetaan valtiolle. 

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

Määrärahatarve aiheutuu Kouvolan hovioi-
keuden tuomiosta. Kaakkois-Suomen metsä-
keskuksen eräitä entisiä toimihenkilöitä vas-
taan ajetun rikosoikeudenkäynnin yhteydessä
Kotkan käräjäoikeuden ja Kouvolan hovioike-
uden antamilla tuomioilla Kaakkois-Suomen

metsäkeskus on velvoitettu suorittamaan maa-
ja metsätalousministeriölle vahingonkorvauk-
sina ja perusteettoman edun palautuksena
1 343 967 euroa, vahingon selvittelykuluina
62 273 euroa ja oikeudenkäyntikuluina 5 000
euroa, kaikki määrät laillisine viivästyskorkoi-
neen. Saatavien pääomat ja erääntyvät viiväs-
tyskorot 1.1.2010 saakka ovat yhteensä
1 787 000 euroa. 

Metsäkeskukselle on lailla säädetty viran-
omaistoiminta, jota on hoidettava keskeytyk-
settä. Määräraha on tarpeen Kaakkois-Suomen
metsäkeskuksen lakisääteisen toiminnan tur-
vaamiseksi.

2010 talousarvio 1 787 000

63. Metsähallitus

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallinto-
tehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää:
2) enintään 360 000 euroa saimaannorpan

suojeluun liittyvistä vesialueiden omistajille
maksettavista sopimuspalkkioista aiheutuvien
menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta kaksi korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen kohdan
kaksi.

2010 talousarvio 6 083 000
2009 talousarvio 6 502 000
2008 tilinpäätös 6 048 000
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
22 805 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälis-
ten järjestöjen jäsenmaksuihin.

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 lisätään talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toiseksi kappa-
leeksi ja nykyinen toinen kappale siirtyy
kolmanneksi kappaleeksi.

Lisäys 3 000 000 euroa talousarvioesityksen
19 805 000 euroon nähden aiheutuu määrära-
han siirrosta momentilta 27.10.01.

2010 talousarvio 22 805 000
2009 talousarvio 20 047 000
2008 tilinpäätös 19 338 000

21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan tuottavuusmääräraha (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään 34 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 304 000 euroa talousarvioesityk-
sen 338 000 euroon nähden aiheutuu momen-
tille 31.50.01 vuodelle 2010 suunniteltujen
vuoteen 2015 mennessä toteuttavien tuotta-
vuustoimenpiteiden uudelleen kohdentamises-
ta myöhemmille vuosille.

2010 talousarvio 34 000
2009 talousarvio 34 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 354 292 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 7 709 000 euroa talousarvioesityksen

346 583 000 euroon nähden aiheutuu 1.7.2010
toteutettavasta yleisen arvonlisäverokannan
nostosta 22 prosentista 23 prosenttiin ja verot-
tomina budjetoitujen määrärahojen arvonlisä-
veromenotarkistuksista.

2010 talousarvio 354 292 000
2009 II lisätalousarvio 8 600 000
2009 I lisätalousarvio 25 633 000
2009 talousarvio 327 740 000
2008 tilinpäätös 336 119 778
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10. Liikenneverkko

20.  (31.10.21, 22 ja 23) Perusväylänpito
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
888 643 000 euroa.

Valtuus
1) Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan

sopimuksia kahden maantielautan hankinnasta
enintään 15 milj. euron määrästä.

2) Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan
sopimuksia Pohjois-Suomen kaivoshankkei-
den liikennehankkeiden suunnitteluun liittyen
enintään 6,0 milj. euron määrästä.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan Valtuus-kohta korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan Valtuus-kohdan,
johon on lisätty toinen kohta.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen
888 143 000 euroon nähden aiheutuu kaivos-
hankkeiden liikennehankkeiden suunnittelun
tehostamisesta.

Kaivoshankkeiden liikennehankkeiden suun-
nittelun perusteluna esitetään seuraavaa: Kai-
voshankkeiden tie-, rata- ja vesiväylähankkei-
den suunnittelukustannukset ovat enintään 12
milj. euroa vuosina 2010—2011. Suunnittelu-
kustannukset jakautuvat valtion ja kaivosyhti-
öiden kesken siten, että valtio maksaa 50 % ja
kaivosyhtiöt 50 %.

2010 talousarvio 888 643 000
2009 II lisätalousarvio 15 952 000
2009 I lisätalousarvio 67 056 000
2009 talousarvio 909 644 000
2008 tilinpäätös 969 544 000

50. Tutkimus

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
41 216 000 euroa.

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

Lisäys 405 000 euroa talousarvioesityksen
40 811 000 euroon nähden aiheutuu vuodelle

2010 suunniteltujen vuoteen 2015 mennessä
toteuttavien tuottavuustoimenpiteiden uudel-
leen kohdentamisesta myöhemmille vuosille.

2010 talousarvio 41 216 000
2009 I lisätalousarvio 3 200 000
2009 talousarvio 40 646 000
2008 tilinpäätös 31 725 000



60

Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
52 007 000 euroa.

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

Lisäys 546 000 euroa talousarvioesityksen
51 461 000 euroon nähden aiheutuu Paltamon
työllistämiskokeilun arviointitutkimuksesta ja
on siirtoa momentilta 32.50.63.

2010 talousarvio 52 007 000
2009 II lisätalousarvio 321 000
2009 talousarvio 53 642 000
2008 tilinpäätös 52 522 000

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
215 078 000 euroa.

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

Muutos talousarvioesityksen 206 128 000
euroon nähden on 8 950 000 euroa, missä on
otettu huomioon järjestelmämaksumenoihin li-
säyksenä 1 000 000 euroa sekä kertaluonteisi-
na lisäyksinä 1 000 000 euroa elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten perustamisesta
aiheutuviin menoihin, 4 700 000 euroa palve-
lukeskukseen liittyviin menoihin ja 2 700 000

euroa aiemmin momentille ehdotetun uudel-
leenkohdentamistoimenpiteen osittaisena pa-
lautuksena sekä vähennyksenä 450 000 euroa
siirtona momentille 28.40.03 lääninhallituksis-
ta maakunnan liitoille siirtyvien tehtävien
(9 htv) tarkentumisen vuoksi.

2010 talousarvio 215 078 000

21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalan tuottavuusmääräraha (siirtomäärära-
ha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää:
1) ministeriön hallinnonalan tuottavuuden

edistämiseen tähtäävien investointien, tutki-
musten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden
palvelujen hankkimiseen sekä

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

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

Määrärahalla on tarkoitus myös palkata hen-
kilöitä määräaikaisesti sellaisiin hankkeisiin,
joilla edistetään tuottavuusohjelman toimeen-
panoa.

2010 talousarvio 2 140 000
2009 talousarvio 1 470 000
2008 tilinpäätös 737 000
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20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen

02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös:
4) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvä-

listen järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitus-
osuuksista ja muusta yhteistyöstä aiheutuvien
menojen sekä tutkimustoiminnan kansainvä-
listymistä edistävien stipendirahastomaksujen
ja tutkijoiden apurahojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta neljä lisätään talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi
neljä. 

2010 talousarvio 85 672 000
2009 II lisätalousarvio 10 000 000
2009 talousarvio 85 369 000
2008 tilinpäätös 80 745 000

40.  (32.20.20 ja 40) Tutkimus-, kehittämis-
ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 409 150 000 euroa.
Valtuus. Vuonna 2010 uusia rahoituspää-

töksiä saa tehdä enintään 457 466 000 eurolla.
Momentille budjetoituihin kulutusmenoihin

liittyvät arvonlisäveromenot maksetaan mo-
mentilta 32.01.29.

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 toisen kappaleen
ja päätösosan kolmas kappale lisätään talous-
arvioesityksen momentin päätösosan yhdek-
sänneksi kappaleeksi ja nykyinen yhdeksäs
kappale siirtyy kymmenenneksi kappaleeksi.

Määrärahan vähennys 1 200 000 euroa ta-
lousarvioesityksen 410 350 000 euroon näh-
den ja valtuuden vähennys 1 200 000 euroa ta-
lousarvioesityksen 458 666 000 euroon näh-
den aiheutuu siirrosta momentille 32.20.42.

2010 talousarvio 409 150 000
2009 II lisätalousarvio —
2009 I lisätalousarvio 4 000 000
2009 talousarvio 383 600 000
2008 tilinpäätös 329 749 192

42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 800 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Lisäys 1 200 000 euroa talousarvioesityksen
3 600 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta
momentilta 32.20.40.

2010 talousarvio 4 800 000
2009 II lisätalousarvio -176 000
2009 talousarvio 2 600 000
2008 tilinpäätös 2 600 000

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
163 640 000 euroa.

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

Lisäys 700 000 euroa talousarvioesityksen
162 940 000 euroon nähden aiheutuu työ- ja
elinkeinoministeriön toimialan tietotekniikan
yhtenäistämiseen liittyvistä lisenssimaksuista. 



32.3062

2010 talousarvio 163 640 000
2009 II lisätalousarvio 900 000
2009 I lisätalousarvio 1 200 000
2009 talousarvio 242 818 000
2008 tilinpäätös 239 337 000

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siir-
tomääräraha 3 v)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Valtuus. Vuonna 2010 saa tehdä sitoumuk-

sia laivanrakennuksen innovaatioihin myön-
nettävästä valtion avustuksesta annetun ase-
tuksen (592/2008) mukaisiin innovaatiotukiin
yhteensä enintään 10 000 000 eurolla siten,
että valtuudesta saa aiheutua menoja aikaisin-
taan vuonna 2012.

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

Valtuutta saa käyttää valtioneuvoston ase-
tuksen (592/2008) mukaan avustuksia koske-
vien sitoumusten myöntämiseen Suomessa re-
kisteröidylle laivanrakennusyritykselle, lai-
vankorjausyritykselle tai laivakonversioyri-
tykselle uuden alustyypin kehittämiseen ja
suunnitteluun, aluksen innovatiivisiin osiin,
jotka voidaan erottaa aluksesta erillisinä osina
sekä innovatiivisten tuotanto-, suunnittelu- ja
logistiikkamenetelmien kehittämiseen ja to-
teuttamiseen. Valtio maksaa tuen valmistumi-
sen mukaan, aikaisintaan kuitenkin vuonna
2012. EU:n piirissä laivanrakennuksen inno-
vaatiotuen myöntäminen perustuu komission
tiedonantoon laivanrakennusteollisuuden val-
tiontukea koskeviksi puitteiksi. Avustuksen on
täytettävä tiedonannossa ja Euroopan yhteisö-
jen komission innovaatiotuen hyväksymistä
koskevassa päätöksessä (28.5.2008) tarkoitetut
edellytykset. Laivanrakennuksen innovaatio-
tuki on jo käytössä viidessä merkittävässä Eu-
roopan unioniin kuuluvassa laivanrakennus-
maassa. Tuen väliaikainen käyttöönotto liittyy
laivanrakennusteollisuuden vaikeaan suhdan-
netilanteeseen.

2010 talousarvio —
2008 tilinpäätös 18 000 000

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

Momentille myönnetään 552 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
6) työllistämistuen perustuen osuuden mak-

samiseen toimeentulon turvaamiseksi julkises-
ta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun
5 §:n mukaisesti starttirahana muulle kuin työ-
markkinatukeen oikeutetulle henkilölle 

11) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 6 luvun 11 §:n 2 momentin ja 13 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 4 kohdan mukaisista ammatinva-
linnan, urasuunnittelun ja ammatillisen kun-
toutuksen toimenpiteistä aiheutuvien palvelu-
jen tuottajan palvelumaksujen maksamiseen,
julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista
etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
7 luvun mukaisen työolosuhteiden järjestelytu-
en maksamiseen, julkisesta työvoimapalvelus-
ta annetun lain 10 luvun 2 §:n 2 ja 3 moment-
tien ja julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista
etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
4 luvun mukaisten ylläpitokustannusten korva-
usten ja toimeentulon turvaamiseksi tarkoite-
tun päivärahan maksamiseen sekä julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun
6 §:n mukaisen harkinnanvaraisen ylläpitokor-
vauksen maksamiseen työpaikalla järjestettä-
vään työkokeiluun osallistuvalle

12) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 3 luvun 1 §:n mukaisten täydentävien pal-
velujen hankintaan ja lain 10 luvun 6 §:n mu-
kaisen harkinnanvaraisen ylläpitokorvauksen
maksamiseen täydentävään palveluun osallis-
tuvalle

17) työllistämistuen perustuen osuuden ja
harkinnanvaraisen ylläpitokorvauksen maksa-
miseen työelämävalmennukseen osallistuvalle
työttömälle työnhakijalle, joka ei ole oikeutet-
tu työmarkkinatukeen ja joka on aloittanut työ-
elämävalmennuksen ennen vuotta 2010.

Kainuun hallintokokeilualueella määrärahaa
saa käyttää vain kohdan 1 mukaisten ennen
koulutuksen alkua myönnettävien ylläpitokus-
tannusten korvausten maksamiseen sekä kohti-
en 2, 10—15 ja 17 menoihin.
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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 kohdat 6), 11) ja 12)
korvaavat talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan toisen kappaleen vastaavat kohdat,
päätösosan toisen kappaleen kohta 17) lisätään
talousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdaksi 17) ja päätösosan kol-
mas kappale korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Vähennys 8 350 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 560 750 000 euroon nähden on siirtoa
momenteille 33.20.50, 33.20.51 ja 33.20.52
johtuen julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta. 

Lisäksi talousarvioesityksen momentin sel-
vitysosan ensimmäiseksi tekstikappaleeksi li-
sätään seuraava teksti:

Hallitus on antanut eduskunnalle talousar-
vioesitykseen liittyvän esityksen julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain ja työttö-
myysturvalain muuttamisesta siten, että työ-
elämävalmennukseen osallistuvien työttö-
myyspäivärahan saajien toimeentulo turvataan
työttömyyspäivärahalla työllistämistuen sijas-
ta. Työelämävalmennukseen, työnhakuval-
mennukseen ja työkokeiluun työpaikalla osal-
listuville työttömyysetuuden saajille maksetta-
vat ylläpitokorvaukset maksettaisiin ilman
harkintaa työttömyysetuuden maksamisen yh-
teydessä. Lisäksi ryhdyttäisiin maksamaan
harkinnanvaraista ylläpitokorvausta julkista
työvoimapalvelua täydentävään palveluun
osallistuville työttömille. Muutosten johdosta

momentilta ehdotetaan siirrettäväksi yhteensä
8 350 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalan pääluokan momenteille
33.20.50, 33.20.51 ja 33.20.52. Työelämäval-
mennuksen ennen lain voimaantuloa aloitta-
neiden työllistämistuki ja ylläpitokorvaukset
maksetaan tältä momentilta.

2010 talousarvio 552 400 000
2009 II lisätalousarvio 29 000 000
2009 I lisätalousarvio 22 000 000
2009 talousarvio 477 440 000
2008 tilinpäätös 490 636 327

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

Valtuus. Mikäli vuoden 2009 viennin jäl-
leenrahoitustoiminnan 3 000 000 000 euron
lainavaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyt-
tämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispää-
töksiä vielä vuonna 2010. Jälleenrahoitustoi-
minnan 3 000 000 000 euron lainanvaltuudes-
ta enintään 2 000 000 000 euroa vastaava
määrä voidaan myöntää Yhdysvaltain dollarei-
na laskettuna nostopäivän kurssiin.

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

2010 talousarvio 1 500 000 000
2009 II lisätalousarvio -1 000 000 000
2009 I lisätalousarvio 1 250 000 000
2009 talousarvio 250 000 000

40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä

02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
5 590 000 euroa.

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

Lisäys 320 000 euroa talousarvioesityksen
5 270 000 euroon nähden on kertaluonteinen ja
aiheutuu viraston maksamista oikeudenkäynti-
kuluista korkoineen.

2010 talousarvio 5 590 000
2009 talousarvio 5 396 000
2008 tilinpäätös 5 378 000
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50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentille myönnetään 58 954 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 546 000 euroa talousarvioesityk-
sen 59 500 000 euroon nähden on siirtoa mo-

mentille 32.01.01 Paltamon työllistämiskokei-
lun arviointitutkimukseen.

2010 talousarvio 58 954 000
2009 II lisätalousarvio 1 680 000
2009 I lisätalousarvio 4 497 000
2009 talousarvio 53 650 000
2008 tilinpäätös 57 958 000
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

54. Asumistuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 552 100 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 24 000 000 euroa talousarvioesityk-
sen 528 100 000 euroon nähden aiheutuu työt-
tömyysastearvion tarkentumisesta.

2010 talousarvio 552 100 000
2009 I lisätalousarvio 33 000 000
2009 talousarvio 454 000 000
2008 tilinpäätös 426 502 963

20. Työttömyysturva

50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 883 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain

(1290/2002) mukaisten muiden kuin koulutus-
ajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoit-
tamiseen siten kuin työttömyysetuuksien ra-
hoittamisesta annetussa laissa (555/1998) ja
työttömyyskassalaissa (603/1984) on säädetty
valtion osuudesta sekä siihen liittyvien ylläpi-
tokorvausten rahoittamiseen työttömyysturva-
lain mukaisesti.

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

Lisäys talousarvioesityksen 704 600 000 eu-
roon nähden on 178 700 000 euroa.

Lisäyksestä 3 700 000 euroa aiheutuu työttö-
myysturvalain ja eräiden siihen liittyvien laki-
en muuttamisesta sekä julkisesta työvoimapal-

velusta annetun lain ja eräiden muiden lakien
muuttamisesta 1.1.2010 lukien siten, että työ-
elämävalmennuksen ajalta maksetaan työttö-
myyspäivärahaa, mistä aiheutuu 2 000 000 eu-
ron lisäys, ja ylläpitokorvausta maksetaan laki-
sääteisenä työelämävalmennuksen,
työkokeilun ja työnhakuvalmennuksen ajalta,
mistä aiheutuu 1 700 000 euron lisäys. Työ- ja
elinkeinoministeriön momentille 32.30.51 on
tehty vastaava vähennys.

Lisäyksestä 175 000 000 euroa aiheutuu
työttömyysetuuksien rahoittamisesta annetun
lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Momentin perusteluihin tehtyjen muutosten
johdosta talousarvioesityksen momentin selvi-
tysosan kolmanneksi kappaleeksi lisätään seu-
raava teksti:

Lisäksi hallitus antaa eduskunnalle talousar-
vioesitykseen liittyvän esityksen työttömyys-
etuuksien rahoittamisesta annetun lain 4 §:n
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väliaikaisesta muuttamisesta siten, että valtio
osallistuu vuonna 2010 lomautusajalta makset-
tavien ansiopäivärahojen rahoittamiseen pe-
ruspäivärahaa vastaavalla määrällä. Määrära-
han mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomi-
oon 175 000 000 euroa.

2010 talousarvio 883 300 000
2009 II lisätalousarvio -30 000 000
2009 I lisätalousarvio 88 500 000
2009 talousarvio 503 000 000
2008 tilinpäätös 431 000 000

51. Työttömyysturvalain mukainen perustur-
va (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 150 405 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain

mukaisten muiden kuin koulutusajalta makset-
tavien peruspäivärahojen, lapsikorotusten ja
ylläpitokorvausten maksamiseen.

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

Lisäys talousarvioesityksen 134 000 000 eu-
roon nähden on 16 405 000 euroa.

Lisäyksestä viitaten momentin 33.20.50 sel-
vitysosaan 1 738 000 euroa aiheutuu työelä-
mävalmennuksen ajalta maksettavista työttö-
myyspäivärahoista ja ylläpitokorvauksista ja
912 000 euroa työelämävalmennuksen, työko-
keilun ja ryhmäpalveluna tuotetun työnhaku-
valmennuksen ajalta maksettavista ylläpito-
korvauksista. Työ- ja elinkeinoministeriön
momentille 32.30.51 on tehty vastaava vähen-
nys.

Lisäyksestä 13 755 000 euroa aiheutuu pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotto-
arvion tarkentumisesta.

2010 talousarvio 150 405 000
2009 II lisätalousarvio 30 000 000
2009 I lisätalousarvio 25 000 000
2009 talousarvio 91 000 000
2008 tilinpäätös 63 000 000

52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa

939 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Viitaten momentin 33.20.50 selvitysosaan li-
säys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen
937 000 000 euroon nähden aiheutuu ylläpito-
korvausten maksamisesta lakisääteisenä työ-
kokeilun ja ryhmäpalveluna tuotetun työnha-
kuvalmennuksen ajalta. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön momentille 32.30.51 on tehty
vastaava vähennys.

2010 talousarvio 939 000 000
2009 II lisätalousarvio -80 000 000
2009 I lisätalousarvio 134 000 000
2009 talousarvio 744 000 000
2008 tilinpäätös 647 602 904

53.  (33.20.53 ja 54) Valtionosuus työttömien
koulutusetuuksista (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoima-
palvelusta annetun lain (1295/2002) mukaises-
sa työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa
ja työvoimaviranomaisen hyväksymässä oma-
ehtoisessa koulutuksessa opiskeleville makset-
tujen työttömyysetuuksien ja ylläpitokorvaus-
ten maksamiseen siten kuin työttömyysturva-
laissa ja työttömyysetuuksien rahoituksesta
annetussa laissa (555/1998) sekä työttömyys-
kassalaissa (603/1984) on säädetty valtion
osuudesta. Määrärahaa saa käyttää myös vuo-
den 2009 lopussa voimassa olleen työttömyys-
turvalain 10 luvun mukaisten koulutuspäivära-
hojen ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 9 luvun mukaisten koulutustukien valtion-
osuuden rahoittamiseen.

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

2010 talousarvio 205 700 000
2009 I lisätalousarvio 10 000 000
2009 talousarvio 152 400 000
2008 tilinpäätös 145 898 317
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30. Sairausvakuutus

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

Momentille myönnetään 1 284 000 000 eu-
roa.

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

Muutos 14 350 000 euroa talousarvioesityk-
sen 1 298 350 000 euroon nähden aiheutuu
menoarvion tarkentumisesta, missä viitaten ta-
lousarvioesityksen momentin 11.04.01 selvi-
tysosaan on otettu huomioon lisäyksenä

3 500 000 euroa lääkkeiden ja matkakustan-
nuskorvausten arvonlisäveron nostamisesta 9
prosenttiin 1.7.2010 lukien ja vähennyksenä
17 850 000 euroa muiden sairausvakuutuksen
menoihin vaikuttavien tekijöiden arvioiden
tarkentumisesta.

2010 talousarvio 1 284 000 000
2009 I lisätalousarvio —
2009 talousarvio 1 237 500 000
2008 tilinpäätös 1 143 829 142

40. Eläkkeet

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

Momentille myönnetään 124 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 7 000 000 euroa talousarvioesityksen
117 000 000 euroon nähden aiheutuu avoimi-

en maksujen maksuosuuden arvion lisäykses-
tä.

2010 talousarvio 124 000 000
2009 II lisätalousarvio -10 000 000
2009 I lisätalousarvio 13 000 000
2009 talousarvio 109 000 000
2008 tilinpäätös 56 600 000

80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lo-
mituspalvelujen kustannuksiin (arviomäärära-
ha)

Määrärahaa saa käyttää maatalousyrittäjien
lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tar-
koitettuihin lomituspalvelujen käyttökustan-
nuksiin lain 37 §:n nojalla kunnille suoritetta-
van valtion korvauksen maksamiseen. Määrä-
rahasta saa käyttää enintään 182 000 euroa
maatalouslomittajien oppisopimuskoulutuk-

sesta paikallisyksiköille aiheutuneiden netto-
kustannusten korvaamiseen.

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

2010 talousarvio 195 800 000
2009 II lisätalousarvio -4 000 000
2009 talousarvio 197 300 000
2008 tilinpäätös 186 722 519
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90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terve-
yden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 278 200 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 15 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 293 200 000 euroon nähden aiheutuu
Raha-automaattiyhdistyksen tuottoarvion
alentumisesta.

2010 talousarvio 278 200 000
2009 talousarvio 302 500 000
2008 tilinpäätös 312 000 000
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 1 800 000 euroa.
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 4 000 000 euroon nähden aiheutuu
määrärahan tarvearvion muutoksesta.

2010 talousarvio 1 800 000
2009 II lisätalousarvio 5 000 000
2009 I lisätalousarvio 7 000 000
2008 tilinpäätös 25 000 000


