
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 
KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN 
(HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

 

HE 112/2011 vp 





Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen
selvitysosiin ehdotetaan,

että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen liitetyn toisen täydentävän esityksen
hallituksen kolmanteen lisätalousarvioesitykseen vuodelle 2011.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen





YLEISPERUSTELUT
Y 5

YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan toinen vuoden 2011 kolmatta lisätalousar-
vioesitystä (HE 38/2011 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituk-
sen esitys vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi annettiin
eduskunnalle 30.9.2011 ja täydentävä hallituksen esitys (HE 78/
2011 vp) 14.10.2011, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut
niistä mietintöään.

Ehdotetut muutoksetPakolaisten kuntiin sijoittamisesta aiheutuviin laskennallisiin
kuntakorvauksiin ehdotetaan 1 milj. euroa sen johdosta, että korva-
usaika piteni kolmesta vuodesta neljään vuoteen 1.9.2011 alkaen.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan momentille Maksut Eu-
roopan unionille ehdotetaan 62 milj. euron lisäystä johtuen EU:n 4.
lisätalousarviosta ja vuosien 1995—2010 ALV- ja BKTL-maksu-
pohjien tarkistuksesta. Energiaverotuen määrärahaa ehdotetaan vä-
hennettäväksi 40 milj. eurolla sen johdosta, että energiaintensiiviset
yritykset ovat hakeneet veronpalautuksia ennalta arvioitua vähem-
män sekä verottomasta käytöstä johtuvien palautusten odotettua
pienemmästä määrästä.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan momentille Siirrot
hallinnonalan rahastoihin ehdotetaan 37 milj. euron lisäystä siirtoon
huoltovarmuusrahastolle, jonka taloutta ovat rasittaneet pandemi-
arokotteen hankinnasta aiheutuneet kustannukset.

Kolmannen lisätalousarvioesityksen toinen täydennysesitys lisää
kuluvan vuoden kehykseen kuuluvia menoja 60 milj. eurolla, siten
että kehykseen kuuluvien menojen taso on ehdotuksen jälkeen
37 798 milj. euroa ja jakamattomaksi varaukseksi jää 283 milj. eu-
roa. Lisäksi vuodelta 2010 jäi käyttämättä menokehyksen jakama-
tonta varausta, josta kauden 2008—2011 kehyssäännön mukaisesti
voidaan v. 2011 käyttää kertaluonteisiin menoihin enintään 100
milj. euroa.

TasapainoValtion budjettitalouden alijäämä on 6,5 mrd. euroa vuonna 2011
ottaen huomioon vuoden 2011 kolmas lisätalousarvioesitys ja sitä
täydentävät esitykset.

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa nyt käsiteltävänä 
oleva kolmas lisätalousarvioesitys sekä täydentävät lisätalousarvioesitykset, euroa

Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa

ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta Määrärahat

Varsinainen talousarvio 42 456 216 000 8 070 625 000 50 526 841 000
I lisätalousarvio -226 571 000 941 356 000 714 785 000
II lisätalousarvio 846 400 000 -814 591 000 31 809 000
III lisätalousarvioesitys 1 815 502 000 -1 763 915 000 51 587 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys -32 555 000 1 020 000 -31 535 000
Toinen täydentävä lisätalousarvioesitys - 60 003 000 60 003 000
Yhteensä 44 858 992 000 6 494 498 000 51 353 490 000
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T U L O A R V I O T

Osasto 15
LAINAT

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentilta vähennetään 1 702 892 000 eu-

roa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa vuoden

2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan.

Kolmannessa lisätalousarviossa momentilta
vähennettiin 1 763 915 000 euroa. Eduskun-
nalle 14.10.2011 annetussa täydentävässä esi-
tyksessä momentilta vähennettiin
1 762 895 000 euroa eli 1 020 000 euroa vä-
hemmän. Tämän toisen täydentävän esityksen
menojen muutoksista johtuen momentilta vä-
hennetään 60 003 000 euroa vähemmän edus-
kunnalle aiemmin annettuun täydentävään esi-
tykseen nähden.

Nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on
6 594 498 000 euroa vuonna 2011. Velanhal-

linnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä
on 6 494 498 000 euroa vuonna 2011.

2011 III lisätalousarvio -1 702 892 000
2011 II lisätalousarvio -814 591 000
2011 I lisätalousarvio 941 356 000
2011 talousarvio 8 070 625 000
2010 tilinpäätös 11 272 089 213
2009 tilinpäätös 10 264 465 191

Tulot ja menot (milj. euroa)

Tulot
Nimellisarvoinen nettolainanotto 
(netto) 6 594
Menot
Emissiotappiot (netto) -90
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 6 494
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M Ä Ä R Ä R A H A T

Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

40. Maahanmuutto

30. Valtion korvaukset kunnille (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 423 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa vuoden
2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 003 000 euroa lisätalousarvioesi-
tyksen 420 000 euroon nähden aiheutuu kotou-
tumisen edistämisestä annetun lain (1386/
2010) voimaan tulosta 1.9.2011 alkaen, jolloin

lain 45 §:n mukaisesti kunnalle maksetaan val-
tion varoista laskennallista korvausta neljän
vuoden ajan alkaen ensimmäisestä kotikuntaan
rekisteröinnistä aikaisemman kolmen vuoden
sijasta.

2011 III lisätalousarvio 1 423 000
2011 talousarvio 102 056 000
2010 tilinpäätös 83 429 140
2009 tilinpäätös 4 955 591
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Lakkautetaan 1.12.2011 lukien osastopäälli-
kön virka.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa lisätään vuo-
den 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen
momentin päätösosan toiseksi kappaleeksi.

Hallitusohjelman kärkihankkeiden toimeen-
pano edellyttää ministeriön toimintakyvyn
vahvistamista ja resurssien uudelleenkohden-

tamista. Ministeriö uudistaa omaa organisaa-
tiotaan niin, että aiempi hallinnon kehittämis-
osasto lakkautetaan ja resurssit keskitetään
olemassa oleviin osastoihin ja yksiköihin.

2011 III lisätalousarvio 3 017 000
2011 talousarvio 32 368 000
2010 tilinpäätös 34 697 000
2009 tilinpäätös 33 586 000

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen

41. Energiaverotuki (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 40 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Momentti lisätään vuo-

den 2011 kolmanteen lisätalousarvioesityk-
seen.

Vähennys johtuu energiaintensiivisten yri-
tysten arvioitua vähäisemmästä veronpalautus-
ten hakumäärästä kuluvana vuonna sekä ener-

gian verottomasta käytöstä johtuvien palautus-
ten odotettua pienemmästä määrästä.

2011 III lisätalousarvio -40 000 000
2011 talousarvio 148 000 000
2010 tilinpäätös 105 795 604
2009 tilinpäätös 106 389 469

92. EU ja kansainväliset järjestöt

69. Maksut Euroopan unionille (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 62 000 000
euroa.

Momentin määräraha muutetaan kaksivuoti-
seksi siirtomäärärahaksi.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa vuoden
2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan.
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Kolmannessa lisätalousarvioesityksessä mo-
mentilta vähennettiin 50 000 000 euroa. Edus-
kunnalle 14.10.2011 annetussa täydentävässä
esityksessä momentin määrärahalaji ehdotet-
tiin muutettavaksi ja 50 000 000 euron vähen-
nys poistettavaksi.

Nyt ehdotettava lisäys 62 000 000 euroa
eduskunnalle aiemmin annettuun täydentävään
esitykseen nähden aiheutuu EU:n 4. lisätalous-
arviosta ja vuosien 1995—2010 ALV- ja

BKTL-maksupohjien tarkistuksesta, jonka ko-
missio on ilmoittanut jäsenmaille 19.10.2011.
Kyseiset maksut EU:lle erääntyvät maksetta-
vaksi 1.12.2011.

2011 III lisätalousarvio 62 000 000
2011 talousarvio 1 760 000 000
2010 tilinpäätös 1 528 160 681
2009 tilinpäätös 1 647 902 623
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 37 000 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää myös siir-
toon huoltovarmuusrahastolle.

S e l v i t y s o s a :  Momentti lisätään vuo-
den 2011 kolmanteen lisätalousarvioesityk-
seen.

Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että
vuonna 2009 käytettiin huoltovarmuusrahas-
ton varoja 37 000 000 euroa pandemiarokot-
teen hankintaan. Tätä vastaava määrä siirre-
tään rahastolle.

2011 III lisätalousarvio 37 000 000
2011 talousarvio 20 000
2010 tilinpäätös —
2009 tilinpäätös —
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