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Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 toisen lisätalousarvion:

TULOARVIOT

Osasto 11

euroa

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i —3 226 700 000

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i —2 256 000 000

01. Tulovero, vähennystä i ................................................................... —2 231 000 000

02. Korkotulojen lähdevero, vähennystä i ............................................. —80 000 000

03. Perintö- ja lahjavero, lisäystä i ....................................................... 55 000 000

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut i —832 000 000

01. Arvonlisävero, vähennystä i ........................................................... —832 000 000

08. Valmisteverot i 15 000 000

04. Alkoholijuomavero, lisäystä i ......................................................... 15 000 000

10. Muut verot i —154 000 000

03. Autovero, vähennystä i ................................................................... —69 000 000

05. Varainsiirtovero, vähennystä i ........................................................ —80 000 000

08. Jätevero, vähennystä i .................................................................... —5 000 000
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19. Muut veronluonteiset tulot i 300 000

04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä i .................................................. 300 000

Osasto 12

12. SEKALAISET TULOT i —33 428 000

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala i 596 000

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä i ....................... 596 000

25. Oikeusministeriön hallinnonala i 7 667 000

10. Tuomioistuintulot, lisäystä i ........................................................... 5 000 000

20. Ulosottomaksut, lisäystä i ............................................................... 2 667 000

26. Sisäasiainministeriön hallinnonala i 55 000

98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallin-

taan, lisäystä i ................................................................................ 55 000

27. Puolustusministeriön hallinnonala i 2 500 000

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i................ 2 500 000

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala i —13 250 000

20. Palvelukeskuksen tulot i ................................................................. —

60. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen, 

vähennystä i ................................................................................... —250 000

70. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, vähen-

nystä i ............................................................................................ —13 000 000

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala i —73 915 000

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä i ......... —75 425 000

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, lisäystä i 1 510 000

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i 19 919 000

12. Radanpidon tulot, lisäystä i ............................................................ 14 287 000

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i 5 632 000

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala i 19 000 000

31. Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä i ................................... 19 000 000

39. Muut sekalaiset tulot i 4 000 000

01. Sakkorahat, lisäystä i ...................................................................... 4 000 000



4419N:o 737

Osasto 13

13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON 

TULOUTUKSET i 28 000 000

01. Korkotulot i —32 000 000

07. Korot talletuksista, vähennystä i ..................................................... —32 000 000

04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta i 60 000 000

01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä i ....................................... 60 000 000

Osasto 15

15. LAINAT i 2 245 560 000

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta i 2 245 560 000

01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä i ...................................... 2 245 560 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

—986 568 000
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 21

euroa

21. EDUSKUNTA i —

10. Eduskunnan kanslia i —

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha), vähennystä i —3 000 000

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomäärära-

ha 3 v) i .......................................................................................... 3 000 000

Pääluokka 22

22. TASAVALLAN PRESIDENTTI i 120 000

02. Tasavallan presidentin kanslia i 120 000

02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 120 000

Pääluokka 24

24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 2 659 000

01. Ulkoasiainhallinto i 2 229 000

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 2 229 000

10. Kriisinhallinta i —

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomäärä-

raha) i............................................................................................. —

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö i —

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) i ...................... —

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i 430 000

01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha), vä-

hennystä i ....................................................................................... —570 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä i .................................... 1 000 000
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Pääluokka 25

25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 13 358 000

01. Ministeriö ja hallinto i 3 900 000

20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä i........................................ 1 900 000

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomäärä-

raha), lisäystä i ............................................................................... 2 000 000

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu i 7 568 000

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 28 000

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v), lisäystä i ................................................................................. 33 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 105 000

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v), lisäystä i....................................................... 1 002 000

05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 500 000

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomäärä-

raha), lisäystä i ............................................................................... 5 900 000

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta i 1 500 000

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomää-

räraha 2 v), lisäystä i ...................................................................... 1 500 000

30. Syyttäjät i 190 000

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .... 190 000

40. Rangaistusten täytäntöönpano i 200 000

01. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v), lisäystä i ................................................................................. 200 000

50. Vaalimenot i —

20. Vaalimenot (arviomääräraha) i ....................................................... —

Pääluokka 26

26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 74 522 000

01. Hallinto i 2 843 000

01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ........... —
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22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 

(siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ...................................................... 2 843 000

10. Poliisitoimi i 1 950 000

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .......... 1 100 000

20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arvio-

määräraha), lisäystä i ...................................................................... 850 000

20. Rajavartiolaitos i 4 200 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ...... 4 200 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset i —

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i..................... —

40. Maahanmuutto i 65 529 000

01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 3 000 000

02. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion 

osalta (arviomääräraha), lisäystä i .................................................. 7 228 000

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 55 301 000

Pääluokka 27

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i —

10. Sotilaallinen maanpuolustus i —

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ... 4 461 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i .. —7 961 000

19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) i................. 3 500 000

30. Sotilaallinen kriisinhallinta i —

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomäärä-

raha 2 v) i ....................................................................................... —
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Pääluokka 28

28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i —86 994 000

01. Hallinto i 3 000 000

73. Talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon kehittäminen (siirtomää-

räraha 3 v) i .................................................................................... 2 750 000

88. Valtiovarainhallinnon ohjauksessa olevien osakeyhtiöiden ja liike-

laitosten pääomittaminen (siirtomääräraha 2 v) i ............................ 250 000

10. Verotus ja tullitoimi i —5 755 000

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ........ 1 745 000

02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ......... 500 000

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha), vähennystä i .. —8 000 000

20. Palvelut valtioyhteisölle i —1 000 000

05. Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

vähennystä i ................................................................................... —1 000 000

40. Valtionhallinnon kehittäminen i —2 945 000

20. Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i ..................... —

21. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i ....... —2 945 000

50. Eläkkeet ja korvaukset i 2 000 000

50. Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomäärära-

ha), lisäystä i .................................................................................. 2 000 000

60. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot i —250 000

03. Valtion henkilöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomäärä-

raha) i............................................................................................. —

20. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin 

(siirtomääräraha 2 v), vähennystä i ................................................. —250 000

70. EU ja kansainväliset järjestöt i —45 000 000

69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä i ............ —45 000 000

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle i —20 044 000

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä i ......... —20 044 000

90. Kuntien tukeminen i 1 000 000

32. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 1 000 000
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91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen i —18 000 000

41. Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä i ............................. —18 000 000

Pääluokka 29

29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 67 586 000

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot i 1 000 000

01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .. 1 000 000

10. Yleissivistävä koulutus i 700 000

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v) i .............................................................................................. 700 000

20. Ammatillinen koulutus i 2 000 000

30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustan-

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

30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö i 3 000 000

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomäärä-

raha), lisäystä i ............................................................................... 3 000 000

50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus i 46 000 000

01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ........... 486 000

03. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

vähennystä i ................................................................................... —486 000

21. Valtion rahoitus julkisoikeudellisina laitoksina toimivien yliopisto-

jen ja säätiömuodossa toimivan Tampereen teknillisen yliopiston 

maksuvalmiuden ja käyttöpääoman turvaamiseksi (siirtomääräraha 

2 v), lisäystä i ................................................................................. 46 000 000

60. Tiede i 2 122 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 2 122 000

70. Opintotuki i 12 550 000

52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 12 550 000

80. Taide ja kulttuuri i 214 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i.. —
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07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 214 000

Pääluokka 30

30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 32 162 000

01. Hallinto i —

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v), vähennystä i ........................................................................... —151 000

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ... 151 000

20. Maatalous i 8 000 000

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siir-

tomääräraha 2 v) i .......................................................................... —

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), li-

säystä i ........................................................................................... 1 000 000

43. Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-

tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) i ........................... —

44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) i ................................. —

49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähen-

nystä i ............................................................................................ —1 000 000

61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 8 000 000

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu i 3 100 000

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 

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

20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), lisäystä i ............................. 1 500 000

41. Eräät korvaukset (arviomääräraha), lisäystä i.................................. 600 000

40. Kala-, riista- ja porotalous i 5 202 000

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomäärä-

raha 2 v), lisäystä i ......................................................................... 1 640 000

51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i.............. 52 000

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistä-

minen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ............................................ 3 510 000

77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomäärä-

raha 3 v) i ....................................................................................... —

50. Vesitalous i 3 860 000

20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i 3 860 000
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60. Metsätalous i 12 000 000

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 12 000 000

50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) i.................. —

Pääluokka 31

31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA i 54 417 000

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot i 8 600 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 

(arviomääräraha), lisäystä i ............................................................ 8 600 000

10. Liikenneverkko i 45 647 000

21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ................................. 1 920 000

22. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i............................... 14 032 000

23. Vesiväylänpito (siirtomääräraha 2 v) i ............................................ —

41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon 

(siirtomääräraha 3 v), lisäystä i....................................................... 400 000

76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 6 431 000

78. Eräät väylähankkeet (arviomääräraha), lisäystä i ............................ 22 864 000

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut i 20 000

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 

3 v), lisäystä i ................................................................................. 20 000

65. Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha) i .............................. —

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen i 150 000

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .... 150 000

50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttami-

seen (siirtomääräraha 3 v) i ............................................................ —

Pääluokka 32

32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA i —875 709 000

01. Hallinto i 321 000

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

lisäystä i ......................................................................................... 321 000
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20. Innovaatiopolitiikka i 25 390 000

02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomäärä-

raha 2 v), lisäystä i ......................................................................... 10 000 000

20. Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta (arviomääräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 1 500 000

40. Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan (ar-

viomääräraha), vähennystä i ........................................................... —1 500 000

41. Valtionavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan 

edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ................................. 176 000

42. Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 

2 v), vähennystä i ........................................................................... —176 000

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomäärä-

raha), lisäystä i ............................................................................... 4 690 000

83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) i .......... —

87. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asiantuntijapalveluiden yhti-

öittäminen (siirtomääräraha 2 v) i ................................................... 10 000 000

88. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten hallinnon 

yhtiöittäminen (siirtomääräraha 2 v) i ............................................. 700 000

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka i —879 100 000

01. Työ- ja elinkeinokeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen toiminta-

menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ............................................ 900 000

42. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 4 000 000

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arvio-

määräraha) i ................................................................................... —

48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomäärära-

ha), vähennystä i ............................................................................ —1 000 000

50. Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä i ......................................... 19 000 000

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

tä i .................................................................................................. 29 000 000

63. Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siir-

tomääräraha 3 v) i .......................................................................... 25 000 000

64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) i —

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arvio-

määräraha), vähennystä i ................................................................ —1 000 000 000

87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle Suomen Vientiluotto Oy:n pääomitta-

miseen (kiinteä määräraha), vähennystä i ....................................... —6 000 000

89. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ........ 50 000 000

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka i —23 320 000

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ................. 1 680 000

64. EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjel-

miin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) i .................... —

65. Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakau-

della 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä i .......................... —25 000 000
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60. Energiapolitiikka i 1 000 000

40. Energiatuki (arviomääräraha), lisäystä i.......................................... 1 000 000

50. Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v) i........... —

Pääluokka 33

33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA i —21 979 000

01. Hallinto i 4 639 000

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v), lisäystä i ................................................................ 285 000

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) i ..... —

05. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) i ............. —

27. Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen 

ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) i ................................................ 4 354 000

02. Valvonta i 1 332 000

04. Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ....... 172 000

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siir-

tomääräraha 2 v) i .......................................................................... 300 000

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arvio-

määräraha), lisäystä i ...................................................................... 860 000

03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta i 250 000

03. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v) i .............................................................................................. —

04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomäärära-

ha 2 v), lisäystä i ............................................................................ 250 000

20. Työttömyysturva i —85 000 000

50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä i .. —30 000 000

51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 30 000 000

52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä i ........................... —80 000 000

56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), 

vähennystä i ................................................................................... —5 000 000

40. Eläkkeet i 8 800 000

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 800 000

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomäärä-

raha), vähennystä i ......................................................................... —10 000 000

60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomäärära-

ha), lisäystä i .................................................................................. 18 000 000
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50. Veteraanien tukeminen i 5 800 000

51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha), lisäystä i ..................... 5 800 000

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto i 46 200 000

34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsy-

kiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustan-

nuksiin (arviomääräraha) i .............................................................. —

35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arvio-

määräraha), lisäystä i ...................................................................... 41 200 000

39. Valtionavustus sairaanhoitopiireille ja kunnille pandemiavarautu-

misen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) i .................................... 5 000 000

80. Maatalousyrittäjien lomitustoiminta i —4 000 000

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuk-

siin (arviomääräraha), vähennystä i ................................................ —4 000 000

Pääluokka 35

35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i 10 290 000

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot i 230 000

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 230 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu i 10 060 000

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 1 060 000

70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) i .......................................... 5 000 000

77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ............................... 2 500 000

88. Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) i ...................... 1 500 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen i —

60. Siirto valtion asuntorahastoon  i ..................................................... —

Pääluokka 36

36. VALTIONVELAN KOROT i —257 000 000

01. Valtionvelan korko i —265 000 000

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä i ........................ —265 000 000
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09. Muut menot valtionvelasta i 8 000 000

20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha), lisäystä i . 8 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

—986 568 000
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TULOARVIOT

Osasto 11

VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kan-

nettavat verot

01. Tulovero

Momentilta vähennetään 2 231 000 000 euroa.

02. Korkotulojen lähdevero

Momentilta vähennetään 80 000 000 euroa.

03. Perintö- ja lahjavero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

55 000 000 euroa.

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat 

verot ja maksut

01. Arvonlisävero

Momentilta vähennetään 832 000 000 euroa.

08. Valmisteverot

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

15 000 000 euroa.

10. Muut verot

03. Autovero

Momentilta vähennetään 69 000 000 euroa.

05. Varainsiirtovero

Momentilta vähennetään 80 000 000 euroa.

08. Jätevero

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.

19. Muut veronluonteiset tulot

04. Eräät viestinnän maksut

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

300 000 euroa.

Osasto 12

SEKALAISET TULOT

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

596 000 euroa.

25. Oikeusministeriön hallinnonala

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

5 000 000 euroa.

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

2 667 000 euroa.

26. Sisäasiainministeriön hallinnonala

98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maa-

hanmuuttovirtojen hallintaan

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 55 000

euroa.
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27. Puolustusministeriön hallinnonala

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut

tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

2 500 000 euroa.

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

20. Palvelukeskuksen tulot

Momentin tuloarvio muutetaan nettotuloksi.

60. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakus-

tannusten korvaamiseen

Momentilta vähennetään 250 000 euroa.

70. Euroopan unionin perinteisten omien varo-

jen kantopalkkiot

Momentilta vähennetään 13 000 000 euroa.

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallin-

nonala

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot

EU:lta

Momentilta vähennetään 75 425 000 euroa.

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saata-

vat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

1 510 000 euroa.

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

nonala

12. Radanpidon tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

14 287 000 euroa.

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

nonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

5 632 000 euroa.

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

31. Palkkaturvamaksujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

19 000 000 euroa.

39. Muut sekalaiset tulot

01. Sakkorahat

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

4 000 000 euroa.

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTI-

TULOT JA VOITON TULOUTUKSET

01. Korkotulot

07. Korot talletuksista

Momentilta vähennetään 32 000 000 euroa.

04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

60 000 000 euroa.

Osasto 15

LAINAT

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään lisäystä 2 245 560 000

euroa.
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 21

EDUSKUNTA

10. Eduskunnan kanslia

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arvio-

määräraha)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämis-

hankkeet  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone-

ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liit-

tyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaa-

vien kehittämishankkeiden maksamiseen.

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTI

02. Tasavallan presidentin kanslia

02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot

(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.

Pääluokka 23

VALTIONEUVOSTON KANSLIA

10. Omistajaohjaus

Valtion yksinomistuksesta ja enemmistöomis-

tuksesta saa luopua valtion yhtiöomistuksesta ja

omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007)

3 §:n mukaisesti seuraavissa yhtiöissä: Destia

Oy (valtion omistusosuus ja nykyinen raja

100 %), Labtium Oy (valtion omistusosuus ja

nykyinen raja 100 %) ja Raskone Oy (valtion

omistusosuus 85 %, nykyinen raja 50,1 %).

Pääluokka 24

ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLIN-

NONALA

01. Ulkoasiainhallinto

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 229 000

euroa.
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10. Kriisinhallinta

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen yllä-

pitomenot (arviomääräraha)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seu-

raavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

Alkuperäinen

käyttösuunnitelma

II lisätalousarvio,

muutos +/-

Muutettu

käyttösuunnitelma

01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja 

valmiusmenot 225 000 - 225 000

03. Liberian kriisinhallintaoperaation 

menot (UNMIL-operaatio) 212 000 -1 000 211 000

04. Suomen Kosovon kriisinhallinta-

joukon menot (KFOR-operaatio) 23 896 000 -211 000 23 685 000

05. Yhteiset menot 4 100 000 - 4 100 000

06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan 

kriisinhallintajoukon menot 

(ALTHEA/EUFOR-operaatio) 4 219 000 -2 350 000 1 869 000

07. YKSOS:n menot 

(UNMIS-operaatio), Sudan 213 000 -1 000 212 000

08. SRJA:n menot (ISAF-operaatio), 

Afganistan 11 436 000 +3 602 000 15 038 000

09. Varalla käynnissä olevien operaa-

tioiden lisämenoihin ja niiden 

jatkamiseen, mahdollisiin uusiin 

kriisinhallintaoperaatioihin sekä 

muihin kriisinhallintamenoihin 13 339 000 -6 879 000 6 460 000

10. ATALANTA-operaation menot - +279 000 279 000

13. Tshadin ja Keski-Afrikan tasaval-

lan kriisinhallintaoperaation menot 1 279 000 +5 561 000 6 840 000

Yhteensä 58 919 000 - 58 919 000
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30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomäärä-

raha 3 v)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seu-

raavasti:

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan 

muut menot

01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset

(arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 570 000 euroa.

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000

euroa.

Pääluokka 25

OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ministeriö ja hallinto

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000

euroa.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

Alkuperäinen

käyttö-

suunnitelma

I lisätalous-

arvio,

muutos +/-

II lisätalous-

arvio,

muutos +/-

Muutettu

käyttö-

suunnitelma

1. Monenkeskinen kehitys-

yhteistyö 200 000 000 - -2 500 000 197 500 000

2. Maa- ja aluekohtainen 

kehitysyhteistyö 260 000 000 +1 922 000 - 261 922 000

3. Euroopan kehitysrahasto 54 000 000 - - 54 000 000

4. Maittain kohdentamaton 

kehitysyhteistyö 41 350 000 - +2 000 000 43 350 000

5. Humanitaarinen apu 67 000 000 - - 67 000 000

6. Kehitysyhteistyön suunnittelu 

ja tukitoiminnot sekä kehitys-

poliittinen tiedotus 8 937 000 - +500 000 9 437 000

7. Kehitysyhteistyön evaluointi 

ja sisäinen tarkastus 2 000 000 - - 2 000 000

8. Tuki kansalaisjärjestöjen 

kehitysyhteistyölle, Kehitys-

yhteistyön Palvelukeskukselle 

(KePa) ja kehitysyhteistyötie-

dotukselle 83 700 000 - - 83 700 000

9. Korkotuki 14 000 000 - - 14 000 000

Yhteensä 730 987 000 +1 922 000 - 732 909 000
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29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisä-

veromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000

euroa.

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 28 000 euroa.

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toiminta-

menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 33 000 euroa.

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siir-

tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 105 000 euroa.

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalauta-

kunnan toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 002 000

euroa.

05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siir-

tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat

korvaukset  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 5 900 000

euroa.

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssival-

vonta

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toi-

mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000

euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että Valtakunnanvoudinvirastoon voidaan

1.1.2010 lukien perustaa valtakunnanvoudin vir-

ka. Viran palkkaustaso määräytyy valtion ylim-

män virkamiesjohdon palkkauskäytäntöjen mu-

kaisesti.

30. Syyttäjät

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomää-

räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 190 000 euroa.

40. Rangaistusten täytäntöönpano

01. Rangaistusten täytäntöönpanon toiminta-

menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa. 

50. Vaalimenot

20. Vaalimenot  (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

määrärahaa saa käyttää myös korvausten maksa-

miseen vuoden 2008 kunnallisvaalien uusinta-

vaaleista Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä

aiheutuneista erityisistä menoista.

Pääluokka 26

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLIN-

NONALA

01. Hallinto

01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

siviilikriisinhallinnan menoihin osoitettua mää-

rärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella

toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta

koskevien menojen maksamiseen.

Muutetaan poliisiosaston poliisiylijohtajan

osastopäällikkönä virka 1.1.2010 lukien osasto-

päällikön viraksi.
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22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuutto-

virtojen hallintaan  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 843 000

euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

määrärahaa saa käyttää enintään 12 henkilötyö-

vuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenojen

maksamiseen. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

määrärahasta maksetaan myös hankkeisiin sisäl-

tyvät arvonlisävero-osuudet. Lisäksi määrä-

rahaa saa käyttää siirtomenojen maksamiseen.

10. Poliisitoimi

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomäärä-

raha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 100 000

euroa.

20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista

aiheutuvat menot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 850 000 euroa.

20. Rajavartiolaitos

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomäärä-

raha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 200 000

euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että määrärahaa saa käyttää myös Rajavar-

tiolaitoksen Bell 412 -helikopterin lentovaurion

korjaamiseen.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään sopimuk-

sia ulkovartiolaivan hankintaan siten, että val-

tiolle aiheutuu menoja vuoden 2013 loppuun

mennessä enintään 57 000 000 euroa. Hankinta

ajoittuu vuosille 2009—2013. Ulkovartiolaivan

hankinnasta saa aiheutua menoja vuoden 2009

jälkeen 54 000 000 euroa ja vuoden 2010 jäl-

keen 44 000 000 euroa. Öljysuojarahaston hank-

keeseen mahdollisesti myöntämä rahoitus tu-

loutetaan momentille 12.39.10.

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomäärä-

raha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

kansainvälisen pelastustoimen menoihin osoitet-

tua määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen

tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitus-

osuutta koskevien menojen maksamiseen.

40. Maahanmuutto

01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siir-

tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000

euroa.

02. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vas-

taanottotoiminta valtion osalta (arviomäärä-

raha)

Momentille myönnetään lisäystä 7 228 000

euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

määrärahaa saa käyttää enintään 130 henkilötyö-

vuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen,

joista 27 saadaan palkata määräaikaisiin tehtä-

viin.

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vas-

taanotto  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 55 301 000

euroa.
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Pääluokka 27

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLIN-

NONALA

10. Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomää-

räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 461 000

euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

määrärahaa saa käyttää myös:

3) enintään 421 000 euroa sotainvalideille ja

sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle sekä

merkittäville urheilutapahtumille suoritettavan

liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksul-

lisen toiminnan hintojen alentamiseen.

Valtuudet 

Vuonna 2009 saa tehdä kehittämisohjelmien

hankintoihin liittyen (Kehittämisohjelmien han-

kinnat 2009 (KEHO 2009) -tilausvaltuus) sopi-

muksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle

menoja vuoden 2009 loppuun mennessä enin-

tään 2 086 000 euroa, vuoden 2010 loppuun

mennessä enintään 7 622 000 euroa, vuoden

2011 loppuun mennessä enintään 8 953 000

euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enin-

tään 9 535 000 euroa.

Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuu-

den enimmäismäärää lisätään 6 000 000 eurolla

27 531 000 euroon. Lisäksi Käyttöajoneuvojen

hankinnat -tilausvaltuuden menojen ajoitusta

muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä

saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2009 lop-

puun mennessä enintään 9 730 000 euroa ja vuo-

den 2010 loppuun mennessä enintään

27 531 000 euroa. 

Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän

materiaalin ja palvelujen hankintaan myönnetyn

tilausvaltuuden (vuoden 2009 toimintamenojen

tilausvaltuus) enimmäismäärää vähennetään

3 200 000 eurolla 57 810 000 euroon. Lisäksi

toimintamenojen tilausvaltuuden menojen ajoi-

tusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käy-

töstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010

loppuun mennessä enintään 41 459 000 euroa,

vuoden 2011 loppuun mennessä enintään

49 810 000 euroa, vuoden 2012 loppuun men-

nessä enintään 53 810 000 euroa ja vuoden 2013

loppuun mennessä enintään 57 810 000 euroa. 

Ilmatorjuntajärjestelmien 05 ja 05M:n huol-

toon ja ylläpitoon myönnetyn tilausvaltuuden

(ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus) me-

nojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2014

saakka, ja menojen ajoitusta muutetaan siten,

että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua val-

tiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä

enintään 2 000 000 euroa, vuoden 2011 loppuun

mennessä enintään 4 000 000 euroa, vuoden

2012 loppuun mennessä enintään 7 000 000

euroa, vuoden 2013 loppuun mennessä enintään

10 000 000 euroa ja vuoden 2014 loppuun men-

nessä enintään 13 000 000 euroa.

Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viesti-

huoltojoukkojen varustamisen tilausvaltuuden

(IVVV 1 -tilausvaltuus) enimmäismäärää lisä-

tään 420 000 eurolla 19 677 000 euroon. Lisäksi

IVVV 1 -tilausvaltuuden menojen ajoitusta

muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä

saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2009 lop-

puun mennessä enintään 6 090 000 euroa, vuo-

den 2010 loppuun mennessä enintään

15 687 000 euroa ja vuoden 2011 loppuun men-

nessä enintään 19 677 000 euroa.

Vuonna 2009 saa tehdä sopimuksia vuoden

2006 toimintamenojen tilausvaltuuden, vuoden

2007 toimintamenojen tilausvaltuuden ja vuo-

den 2008 toimintamenojen tilausvaltuuden sito-

matta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että

näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut

eivät ylitä tilausvaltuuksien rahoitussuunnitel-

missa esitettyjä rahamääriä. 

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomäärä-

raha 3 v)

Momentilta vähennetään 7 961 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

määrärahasta saa käyttää enintään 615 649 000

euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuk-

sista aiheutuvien menojen maksamiseen, enin-

tään 13 000 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvis-

tä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutu-
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vien menojen maksamiseen sekä enintään

80 522 000 euroa muihin puolustusmateriaali-

hankintoihin.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuoden 2009 aikana saa tehdä sopimuksia Val-

miusyhtymien varustamisen täydentäminen

(VYV 2)-, Merivoimien ja tiedustelun kehit-

täminen (PVKEH 2005)- ja Raskas raketinhei-

tinjärjestelmä (MLRS) -tilausvaltuuksien sito-

matta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta

PVKEH 2005- ja MLRS-tilausvaltuuksien me-

nojen vuotuista jakaumaa. Lisäksi vuonna 2008

päättyneen Suomen sotataloudellisen valmiu-

den kehittäminen (STALVA) -tilausvaltuuden

sitomisoikeus uudistetaan koskemaan myös

vuotta 2009, jolloin sopimuksia saa tehdä tilaus-

valtuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti

muuttamatta aiemmissa talousarvioissa päätetty-

jä menojen vuotuisia jakaumia. 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

aiemmin myönnetyn Helikopterien huolto- ja tu-

keutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -ti-

lausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidenne-

tään vuoteen 2013 saakka. Samalla HTH -tilaus-

valtuuden menojen, enintään 164 961 081 euroa,

vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että ti-

lausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja val-

tiolle vuoden 2009 loppuun mennessä enintään

147 085 081 euroa, vuoden 2010 loppuun men-

nessä enintään 151 489 081 euroa, vuoden 2011

loppuun mennessä enintään 157 461 081 euroa,

vuoden 2012 loppuun mennessä enintään

162 961 081 euroa ja vuoden 2013 loppuun

mennessä enintään 164 961 081 euroa. 

Aiemmin myönnetyn Valmiusyhtymien va-

rustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausval-

tuuden menojen enimmäismäärää lisätään

12 744 000 eurolla 601 444 000 euroon ja mak-

satusaikaa pidennetään vuoteen 2012 saakka.

Samalla VYV 2 -tilausvaltuuden menojen vuo-

sittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilaus-

valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle meno-

ja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään

546 700 000 euroa, vuoden 2010 loppuun men-

nessä enintään 559 444 000 euroa, vuoden 2011

loppuun mennessä enintään 574 444 000 euroa

ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään

601 444 000 euroa. 

Aiemmin myönnetyn Puolustusvoimien mate-

riaalinen kehittäminen 2008 (PVKEH 2008) -ti-

lausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään

5 200 000 eurolla 93 347 000 euroon. Samalla

PVKEH 2008 -tilausvaltuuden menojen vuosit-

taista ajoittumista muutetaan siten, että tilaus-

valtuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiol-

le vuoden 2009 loppuun mennessä enintään

55 490 000 euroa, vuoden 2010 loppuun men-

nessä enintään 71 360 000 euroa, vuoden 2011

loppuun mennessä enintään 84 347 000 euroa,

vuoden 2012 loppuun mennessä enintään

92 347 000 euroa ja vuoden 2013 loppuu men-

nessä enintään 93 347 000 euroa.

Aiemmin myönnetyn Puolustusvoimien mate-

riaalinen kehittäminen 2009 (PVKEH 2009) -ti-

lausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään

17 355 000 eurolla 1 254 878 000 euroon. Sa-

malla PVKEH 2009 -tilausvaltuuden menojen

vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että ti-

lausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja val-

tiolle vuoden 2009 loppuun mennessä enintään

226 711 000 euroa, vuoden 2010 loppuun men-

nessä enintään 385 128 000 euroa, vuoden 2011

loppuun mennessä enintään 571 060 000 euroa,

vuoden 2012 loppuun mennessä enintään

814 015 000 euroa, vuoden 2013 loppuun men-

nessä enintään 1 035 135 000 euroa, vuoden

2014 loppuun mennessä enintään 1 211 038 000

euroa ja vuoden 2015 loppuun mennessä enin-

tään 1 254 878 000 euroa.

19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomää-

räraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000

euroa.

Määrärahaa saa käyttää Hawk Mk 66-konei-

den, niiden varaosien ja vaihtolaitteiden sekä

huoltovälineiden hankinnasta aiheutuvien meno-

jen maksamiseen samoin kuin koneiden lento-

kuntoon saattamisesta ja ohjaamomodifikaation

tekemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtuus

Vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa

Hawk Mk 66 -koneiden, niiden varaosien, vaih-
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tolaitteiden ja huoltovälineiden hankintaan sekä

koneiden lentokuntoon saattamiseen ja ohjaa-

momodifikaation tekemiseen myönnetyn tilaus-

valtuuden enimmäismäärää lisätään 13 800 000

eurolla 54 800 000 euroon. Lisäksi tilausvaltuu-

den menojen maksatusaikaa pidennetään vuo-

teen 2012 saakka ja menojen vuosittaista ajoi-

tusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käy-

töstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2009

loppuun mennessä enintään 32 000 000 euroa,

vuoden 2010 loppuun mennessä enintään

34 600 000 euroa, vuoden 2011 loppuun men-

nessä enintään 47 100 000 euroa ja vuoden 2012

loppuun mennessä enintään 54 800 000 euroa. 
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30. Sotilaallinen kriisinhallinta

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja

hallintomenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seu-

raavasti:

Muutos käyttösuunnitelmaan (euroa)

Alkuperäinen

käyttö-

suunnitelma

I lisätalous-

arvio,

muutos +/-

II lisätalous-

arvio,

muutos +/-

Muutettu

käyttö-

suunnitelma

01. Suomen Kosovon kriisinhallinta-

joukon menot (KFOR-operaatio) 14 426 000 - - 14 426 000

02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan 

kriisinhallintajoukon menot 

(EUFOR/ALTHEA-operaatio) 2 670 000 - - 2 670 000

03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 890 000 - - 2 890 000

04. SRJA:n menot (ISAF-operaatio), 

Afganistan 8 100 000 - - 8 100 000

05. YKSOS:n menot 

(UNMIS-operaatio), Sudan 35 000 - - 35 000

06. Liberian kriisinhallintaoperaation 

menot (UNMIL-operaatio) 35 000 - - 35 000

07. Kriisinhallintaoperaatioiden 

yhteiset menot 3 698 000 - - 3 698 000

08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittä-

misohjelma 10 000 000 - - 10 000 000

09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan 

palkkaus-, muutto- ja asumismenot 

sekä siirtokorvaukset 180 000 - - 180 000

10. ATALANTA-operaation menot - - +100 000 100 000

12. Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan 

kriisinhallintaoperaation menot 4 828 000 - - 4 828 000

20. Varalla käynnissä olevien operaa-

tioiden lisämenoihin ja niiden jatka-

miseen, mahdollisiin uusiin 

kriisinhallintaoperaatioihin sekä 

muihin kriisinhallintamenoihin 7 812 000 +1 140 000 -100 000 8 852 000

Yhteensä 54 674 000 +1 140 000 - 55 814 000
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Pääluokka 28

VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLIN-

NONALA

Valtioneuvosto tai sen määräämillä ehdoilla

Valtiokonttori saa myöntää omavelkaisen val-

tiontakauksen vastavakuuksia vaatimatta Stiftel-

sen för Svenska Teatern i Helsingfors -nimisen

säätiön pääomamäärältään yhteensä enintään

27 000 000 euron määräisille vuosien 2009—

2011 aikana otettaville lainoille, jotka säätiö tar-

vitsee teatterirakennuksen vanhan osan perus-

korjauksen rahoittamista varten. 

Takauksen tarkemmista ehdoista päättää val-

tiovarainministeriö tai sen määräämillä ehdoilla

Valtiokonttori ottaen huomioon hankkeen rahoi-

tuksen perustana esitetyt kustannuslaskelmat ja

niiden toteutuminen.

01. Hallinto

73. Talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon ke-

hittäminen   (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa pal-

velevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallin-

non prosessien ja järjestelmien kehittämiseen ja

hankintaan sekä talous- ja henkilöstöhallinnon

palvelukeskusten kertaluonteisten kehittämis-

hankkeiden ja -investointien rahoittamiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 10 henkilötyö-

vuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

määräaikaisiin tehtäviin.

Määrärahaa saa käyttää myös vuoden 2008

toiseen lisätalousarvioon sisältyneestä 3,1 milj.

euron tilausvaltuudesta aiheutuviin menoihin.

Vuoden 2007 toisessa lisätalousarviossa bud-

jetoidusta 11 970 000 euron kolmevuotisesta

siirtomäärärahasta peruutetaan 1 750 000 euroa.

88. Valtiovarainhallinnon ohjauksessa olevien

osakeyhtiöiden ja liikelaitosten pääomittami-

nen  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 250 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää HAUS kehittämiskes-

kus Oy:n pääoman korottamiseen.

10. Verotus ja tullitoimi

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomäärä-

raha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 745 000

euroa.

02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomäärä-

raha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa. 

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomää-

räraha)

Momentilta vähennetään 8 000 000 euroa.

20. Palvelut valtioyhteisölle

Luvun perusteluja täydennetään seuraavasti:

Yliopistokiinteistöjä koskeva järjestely

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan liittämään

yliopistojen kampusalueilla sijaitsevia yliopisto-

jen muutostarpeisiin varattuja maa-alueita yh-

teensä noin 30 hehtaaria ja tasearvoltaan noin

7,6 milj. euroa, omaisuuteen, jota vuoden 2008

toisessa lisätalousarviossa eduskunnan antaman

suostumuksen perusteella käytetään apporttina

Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n, Helsingin Yli-

opistokiinteistöt Oy:n ja Suomen Yliopistokiin-

teistöt Oy:n osakkeiden merkitsemiseen.

Yliopistokiinteistöjen luovuttamiseksi yli-

opistokiinteistöyhtiöihin niihin kohdistuvine

velkoineen, kiinteistöjärjestelyn yhteydessä Se-

naatti-kiinteistöille tulee muodostua enintään

820 milj. euron lainasaatava Aalto-Yliopisto-

kiinteistöt Oy:ltä, Helsingin Yliopistokiinteistöt

Oy:ltä ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä,

elleivät kiinteistöyhtiöt halua suorittaa kiinteis-

töihin liittyvää velkaosuutta muulla tavoin. Saa-

tavalle edellytettävän vakuuden ei tarvitse olla

turvaava. Muut saatavat ehdot määritellään vas-

taamaan yliopistokiinteistöihin kohdennettujen

nykyisten lainojen ehtoja.
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Senaatti-kiinteistöjen hallinnasta saa siirtää

Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n, Helsingin Yli-

opistokiinteistöt Oy:n ja Suomen Yliopistokiin-

teistöt Oy:n osakkeista 2/3 kustakin valtio-

varainministeriön hallintaan edelleen siirrettä-

väksi opetusministeriölle. Siirrettävän osake-

omaisuuden saa merkitä Senaatti-kiinteistöjen

oman pääoman vähennykseksi ja lainaehdoin an-

netun vieraan pääoman vähennykseksi valtio-

neuvoston päättämällä tavalla.

Yliopistojen käytössä olevien 41 asunnon

hallintaan oikeuttavat osakkeet, tasearvoltaan

yhteensä noin 3,3 milj. euroa, saa siirtää Senaat-

ti-kiinteistöjen hallinnasta valtiovarainministe-

riön hallintaan ja edelleen opetusministeriölle.

Helsingin ja Joensuun yliopistojen maa-

talous- ja metsätieteiden sekä bio- ja ympäristö-

tieteiden opetusta ja tutkimusta varten yliopis-

toille saa myöntää toistaiseksi voimassa olevan

vastikkeettoman käyttöoikeuden valtion omis-

tukseen jääviin yhteensä enintään noin 1 700

hehtaarin suuruisiin maa- ja vesialueisiin. 

Valtioneuvosto valtuutetaan päättämään tar-

kemmin yliopistokiinteistöyhtiöihin siirrettävän

omaisuuden yksilöinnistä ja siirron muista eh-

doista sekä yhtiöiden osakkeiden hallinnansiir-

rosta Senaatti-kiinteistöistä valtiovarainministe-

riöön ja edelleen opetusministeriöön sekä siir-

ron muista ehdoista.

05. Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomää-

räraha 2 v)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

40. Valtionhallinnon kehittäminen

20. Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomäärä-

raha 3 v)

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotisek-

si siirtomäärärahaksi.

21. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha

3 v)

Momentilta vähennetään 2 945 000 euroa.

50. Eläkkeet ja korvaukset

50. Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkor-

vaukset  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000

euroa. 

60. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon 

menot

03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat

palkkamenot  (arviomääräraha)

Momentin määräraha muutetaan arviomäärä-

rahaksi.

20. Euroopan unionin osallistuminen matkakus-

tannusten korvauksiin  (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 250 000 euroa.

70. EU ja kansainväliset järjestöt

69. Maksut Euroopan unionille (arviomäärä-

raha)

Momentilta vähennetään 45 000 000 euroa.

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomäärära-

ha)

Momentilta vähennetään 20 044 000 euroa. 

90. Kuntien tukeminen

32. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavus-

tus  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000

euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että määrärahasta varataan 1 000 000

euroa erillisen avustuksen maksamiseen Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

Kauhajoen ampumistapauksesta aiheutuneisiin
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ylimääräisiin kustannuksiin hakemuksen perus-

teella.

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukemi-

nen

41. Energiaverotuki  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 18 000 000 euroa.

Pääluokka 29

OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhtei-

set menot

01. Opetusministeriön toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000

euroa.

10. Yleissivistävä koulutus

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimin-

tamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

Jyväskylän näkövammaisten koulu saa tehdä vä-

liaikaisten tilojen vuokraamista käyttöönsä kos-

kevan sopimuksen siten, että siitä aiheutuva

vuokrakustannusten lisäys vuositasolla on enin-

tään 200 000 euroa vuosina 2010—2013.

20. Ammatillinen koulutus

30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulu-

tuksen käyttökustannuksiin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000

euroa.

30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivis-

tystyö

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulu-

tukseen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000

euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että oppisopimusopiskelijoiden enimmäis-

määrä ammatillisessa lisäkoulutuksessa vuonna

2009 on 28 200.

50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

Yliopistokiinteistöjä koskeva järjestely

Opetusministeriö saa luovuttaa valtioneuvos-

ton määrittelemillä arvoilla ja muilla ehdoilla

Senaatti-kiinteistöjen hallinnasta valtiovarain-

ministeriöön ja edelleen opetusministeriöön siir-

retyt Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n, Helsingin

Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Suomen Yliopisto-

kiinteistöt Oy:n osakkeet 1.1.2010 uudessa

oikeushenkilömuodossa toimiville yliopistoille

merkittäväksi niiden peruspääomaan. 

Opetusministeriö saa luovuttaa valtioneuvos-

ton määrittelemillä arvoilla ja muilla ehdoilla

Senaatti-kiinteistöjen hallinnasta valtiovarain-

ministeriöön ja edelleen opetusministeriöön siir-

retyt yliopistojen käytössä olevat 41 asunnon

hallintaan oikeuttavat osakkeet sekä yliopisto-

jen omistajahallinnassa 31.12.2009 olleet kol-

men asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet

suoraan kunkin yliopiston omistukseen niiden

muuttuessa 1.1.2010 itsenäisiksi oikeushenki-

löiksi.

Opetusministeriö saa luovuttaa valtioneuvos-

ton määrittelemillä arvoilla ja muilla ehdoilla

Helsingin kauppakorkeakoulun ja Teknillisen

korkeakoulun hallinnoimissa rahastoissa

31.12.2008 olleen valtion kiinteistövarallisuu-

den tai sen sijaan tulleen tai sen tuotolla myö-

hemmin hankitun kiinteistövarallisuuden koko-

naisuudessaan 1.1.2010 yliopistojen sijaan tule-

van Aalto-yliopiston omistukseen. 

Opetusministeriö saa luovuttaa Helsingin ja

Joensuun yliopistojen omistajahallinnassa ole-
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vat kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet vastik-

keetta Joensuun Tiedepuisto Oy:n osakkeiden

osalta Itä-Suomen yliopistolle ja Mikkelin Tie-

totaitokortteli Oy:n osakkeiden osalta Helsingin

yliopistolle. 

Opetusministeriö saa luovuttaa vastikkeetta

valtion rakennetun omaisuuden, joka on Helsin-

gin ja Joensuun yliopiston omistajahallinnassa,

Joensuun yliopiston kenttätutkimuslaboratorion

osalta Itä-Suomen yliopiston omistukseen ja

Helsingin yliopiston ainevirta-aseman raken-

nuksen osalta Helsingin Yliopistokiinteistöt

Oy:n omistukseen. Rakennuksessa oleva irtain

omaisuus siirtyy yliopistolain mukaisesti suo-

raan Helsingin yliopistolle. Muilta osin yliopis-

tojen omistajahallinnassa oleva valtion raken-

nettu omaisuus jää valtion omistukseen. 

01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha

2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 486 000 euroa.

03. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 486 000 euroa.

21. Valtion rahoitus julkisoikeudellisina laitok-

sina toimivien yliopistojen ja säätiömuodossa

toimivan Tampereen teknillisen yliopiston mak-

suvalmiuden ja käyttöpääoman turvaamiseksi

(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 46 000 000

euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

määrärahaa saa käyttää julkisoikeudellisiksi lai-

toksiksi muutettavien yliopistojen ja säätiömuo-

dossa toimivan Tampereen teknillisen yliopis-

ton maksuvalmiuden ja käyttöpääoman turvaa-

miseen uudistuksen siirtymävaiheessa.

60. Tiede

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöil-

le  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 122 000

euroa.

70. Opintotuki

52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki

(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 12 550 000

euroa.

80. Taide ja kulttuuri

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot

(siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että mää-

rärahaa saa käyttää myös perusparannushank-

keiden rahoittamiseen.

07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot

(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 214 000 euroa.

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN 

HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintame-

not  (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 151 000 euroa.

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomää-

räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 151 000 euroa.

20. Maatalous

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuk-

sen toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

määrärahaa saa käyttää perustettavan Terveys-

ja hyvinvointialan strategisen huippuosaamisen

keskittymän osakkeiden merkintään enintään
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10 000 euroa ja vuonna 2008 perustetun Ener-

gia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaami-

sen keskittymän osakkeiden merkintään enin-

tään 40 000 euroa.

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki

(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000

euroa.

43. Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläin-

ten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset inves-

toinnit  (siirtomääräraha 2 v)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2009 saa tehdä EU:n komission vuosille

2007—2013 hyväksymän maatalouden ympäris-

tötukijärjestelmän ja tuotantoeläinten hyvin-

vointitukijärjestelmän mukaisia sitoumuksia ja

sopimuksia sekä ei-tuotannollisten investointi-

en tukijärjestelmän tukien myöntämispäätöksiä

siten, että niistä aiheutuu vuosina 2010—2018

menoja yhteensä enintään 91 600 000 euroa. 

44. Luonnonhaittakorvaus  (siirtomääräraha 2 v)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2009 saa tehdä EU:n komission vuosille

2007—2013 hyväksymän luonnonhaittakor-

vausjärjestelmän mukaisia sitoumuksia siten,

että niistä aiheutuu vuosina 2010—2013 menoja

yhteensä enintään 8 000 000 euroa.

49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki

(arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon

(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000

euroa.

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

01. Elintarviketurvallisuusviraston toiminta-

menot   (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000

euroa.

20. Eläinlääkintähuolto  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000

euroa.

41. Eräät korvaukset  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

40. Kala-, riista- ja porotalous

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen kor-

vaaminen  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 640 000

euroa.

51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha

2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 52 000 euroa.

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja ra-

kennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha

3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 510 000

euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan

siten, että määrärahasta 9 157 000 euroa on va-

rattu EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion

rahoitusosuutta varten.

77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostus-

hankkeet  (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen

tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitus-

osuutta koskevien menojen maksamiseen.
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50. Vesitalous

20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot  (siirto-

määräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 860 000

euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että määrärahaa saa käyttää myös Inarin

kalanviljelylaitoksen laajentamisen talonraken-

nustöihin.

60. Metsätalous

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaami-

seen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000

euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että vuonna 2009 saa tehdä kestävän metsä-

talouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996)

mukaisia tukipäätöksiä enintään 84 430 000

eurolla.

50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomää-

räraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

Puuinfo Oy:lle osoitettua määrärahaa saa käyt-

tää myös kulutusmenoihin.

Pääluokka 31

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN 

HALLINNONALA

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

nonalan arvonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 8 600 000

euroa.

10. Liikenneverkko

21. Perustienpito  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 920 000

euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

momentille voidaan nettobudjetoida virastolle

työnantajana maksetut tulot.

22. Perusradanpito  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 14 032 000

euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

momentille voidaan nettobudjetoida virastolle

työnantajana maksetut tulot. 

23. Vesiväylänpito  (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

momentille voidaan nettobudjetoida virastolle

työnantajana maksetut tulot. 

41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen

rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha

3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvauk-

set  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 431 000

euroa. 

78. Eräät väylähankkeet  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 22 864 000

euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

poistetaan Tiehallinnon oikeus solmia sopimuk-

sia Vaalimaan rekkaparkkialueen toteuttamisek-

si vuoden 2008 talousarviossa myönnetystä

enintään 24,0 milj. euron määrästä siltä osin

kuin sopimuksia ei ole solmittu vuoden 2009

loppuun mennessä.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että Ratahallintokeskus oikeutetaan solmi-

maan sopimuksia hankkeen Ilmalan ratapiha

vuoden 2006 talousarviossa myönnetyn enin-
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tään 100,0 milj. euron sijasta enintään 115,0

milj. euron määrästä.

Momentin valtuuden kohtaa 3) täydennetään

siten, että Ratahallintokeskus oikeutetaan solmi-

maan sopimuksia hankkeen Kehärata toteuttami-

seksi vuoden 2009 talousarviossa myönnetyn

enintään 404,0 milj euron sijasta enintään 389,0

milj. euron määrästä.

Lisäksi momentin valtuuden kohtaa 3) täy-

dennetään siten, että Ratahallintokeskus

oikeutetaan solmimaan sopimuksia hankkeen

Seinäjoki—Oulu-rataosan palvelutason paranta-

misen I-vaiheen loppuosan toteuttamiseksi enin-

tään 40,0 milj. euron määrästä.

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittä-

minen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

määrärahasta voidaan 3.12.2009 lukien maksaa

joukkoliikennelain 45 §:n mukaisesti:

1) korvauksia liikenteenharjoittajille julkisia

palveluhankintoja koskevien sopimusten mukai-

sesti siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton asetuksessa (EY) N:o 1370/2007 rautateiden

ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalve-

luista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o

1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta

(palvelusopimusasetus) säädetään

2) korvauksia liikenteenharjoittajille hinta-

velvoitteen täyttämisestä palvelusopimusasetuk-

sessa tarkoitetun yleisen säännön perusteella

3) tukea palvelusopimusasetuksen 9 artiklan 2

kohdan johdantokappaleen ja b alakohdan mu-

kaisiin tarkoituksiin sekä

4) muille kuin liikenteenharjoittajille kor-

vausta kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustyös-

tä.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että määrärahaa saa käyttää 3.12.2009

lukien 

1) palvelusopimusasetuksen 8 artiklan 3 koh-

dan b ja d alakohdan mukaisten sopimusten kus-

tannuksiin

2) matkojen yhdistelystä aiheutuviin kustan-

nuksiin

3) EU:n hyväksymien tutkimus- ja kehittä-

mishankkeiden rahoitukseen

4) valtion osuutena Merenkurkun laivaliiken-

teen ostomenoihin sekä

5) valtion osuutena säännöllisen lentoliiken-

teen ostomenoihin.

Edelleen momentin perusteluja täydennetään

siten, että määrärahasta saa myös myöntää

3.12.2009 lukien valtionavustusta seuraavasti:

1) joukkoliikenteen valtionavustuksista anne-

tun valtioneuvoston asetuksen (1153/2008) mu-

kaisesti kunnille ja muille yhteisöille ja

2) Helsingin seudun kunnille ja Pääkaupunki-

seudun yhteistyövaltuuskunnalle sekä Tampe-

reen ja Turun seutujen kunnille joukkoliiken-

teen palvelutason parantamiseen ja kehittämi-

seen. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 %

hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä

kustannuksina pidetään liikennetarjonnan kehit-

tämisestä, liityntäliikenteen toimintaedellytys-

ten parantamisesta, liikenteen hoidon tehostami-

sesta, lippujärjestelmän kehittämisestä ja lipun

hintojen alentamisesta sekä matkustajapalvelu-

jen parantamisesta aiheutuvia kustannuksia.

65. Junien kaukoliikenteen osto  (arviomäärära-

ha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

määrärahaa saa käyttää 3.12.2009 lukien jouk-

koliikennelain 45 §:n mukaisesti.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että määrärahasta saa maksaa junien kau-

koliikenteen palvelujen ostamisesta tehdyistä

vuotta pidemmän ajan sopimuksista aiheutuvia

korvauksia 3.12.2009 lukien:

1) liikenteenharjoittajille julkisia palveluhan-

kintoja koskevien sopimusten mukaisesti siten

kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-

sessa (EY) N:o 1370/2007 rautateiden ja maan-

teiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä

neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja

(ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (palvelusopi-

musasetus) säädetään sekä

2) julkisia palveluhankintoja koskevien rauta-

teiden ja maanteiden julkisista henkilöliikenne-
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palveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o

1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta

annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

1370/2007 (palvelusopimusasetus) 8 artiklan 3

kohdan b ja d alakohdan mukaisista sopimuksis-

ta.

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestin-

nän tukeminen

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomää-

räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaista-

hankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

määrärahaa saa käyttää myös Viestintävirastolle

valtakunnallisen laajakaistahankkeen avustus-

ten maksatuksesta aiheutuviin hallinto- ja yleis-

kustannuksiin.

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HAL-

LINNONALA

01. Hallinto

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot

(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 321 000 euroa.

20. Innovaatiopolitiikka

02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toi-

mintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000

euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että määrärahaa saa käyttää myös Oy Kes-

kuslaboratorio — Centrallaboratorium Ab:n

(KCL) tutkimus- ja laboratorioliiketoimintojen

Valtion teknilliseen tutkimuskeskukseen siirtä-

misestä johtuviin menoihin.

20. Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta

(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000

euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että vuonna 2009 uusia rahoituspäätöksiä

saa tehdä enintään 210 757 000 eurolla.

40. Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja

innovaatiotoimintaan  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 1 500 000 euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että vuonna 2009 uusia avustuspäätöksiä saa

tehdä enintään 247 818 000 eurolla.

41. Valtionavustus eräille yhteisöille ja järjes-

töille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirto-

määräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 176 000 euroa.

42. Osaamiskeskusohjelman klustereiden koor-

dinointi  (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 176 000 euroa.

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteis-

hankkeisiin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 690 000

euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että uusia avustuksia saa vuonna 2009

myöntää yhteensä 19 698 000 euroa.

83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan

(arviomääräraha)

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että vuonna 2009 uusia lainoja saa myöntää

enintään 122 728 000 eurolla. 

87. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asian-

tuntijapalveluiden yhtiöittäminen (siirtomäärä-

raha 2 v)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.
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Määrärahaa saa käyttää Valtion teknillisen

tutkimuskeskuksen asiantuntijapalveluista muo-

dostettavan yhtiön osake- ja muuhun omaan pää-

omaan.

88. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osak-

kuusyritysten hallinnon yhtiöittäminen (siirto-

määräraha 2 v)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtion teknillisen

tutkimuskeskuksen spin-off-osakkuusyhtiöiden

hallinnointia varten perustettavan holding-yh-

tiön osake- ja muuhun pääomaan. 

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

01. Työ- ja elinkeinokeskusten ja työ- ja elinkei-

notoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha

2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

42. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvauk-

set  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000

euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että elinkeinopoliittisin perustein tuettavien

tukiohjelmien mukaisia erityiskorkotuen piiris-

sä olevia lainoja saa myöntää vuonna 2009 yh-

teensä enintään 124 314 000 euroa. 

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkei-

den tukeminen  (arviomääräraha)

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että vuonna 2009 saa Kainuun hallintoko-

keilualuetta lukuun ottamatta tehdä enintään

42 278 000 euron arvosta sitoumuksia valtion-

avustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi an-

netun lain mukaisiin avustuksiin.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että momentin valtuudesta varattua enin-

tään 9 800 000 euroa käytettäväksi avustuksiin

yksinyrittäjille ensimmäisen työntekijän palk-

kaamiseksi saa pokkeuksellisesti vuonna 2009

käyttää myös valtioneuvoston nimeämillä äkilli-

sen rakennemuutoksen alueilla myös muihin

momentin mukaisiin investointi- ja kehittämis-

hankkeisiin.

48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alus-

luotoille  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

50. Palkkaturva  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 19 000 000

euroa.

51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet

(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 29 000 000

euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että vuonna 2009 saa julkisten työvoimapal-

velujen ja niitä täydentävien palvelujen hankin-

nasta aiheutua valtiolle Kainuun hallintokokei-

lun piiriin kuuluvia työvoimapoliittisen aikuis-

koulutuksen hankintoja lukuun ottamatta meno-

ja vuoden 2009 jälkeen enintään 117 800 000

euroa.

Edelleen momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että päätösosan toisen kappaleen kohta 4)

muutetaan seuraavaksi:

4) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain

7 luvun 4 §:n mukaiseen työttömien työllistämi-

seen valtion virastoille ja laitoksille enintään

1 242 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön

palkkaamiseen enintään 2 300 euron suuruisen

kuukausipalkan mukaisesti sekä työn järjestämi-

sestä aiheutuviin kustannuksiin.

63. Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuori-

tusten hoitaminen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 25 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen ja Venäjän

välillä 15.8.2006 voimaan tulleeseen 30 miljoo-

nan Yhdysvaltain dollarin suuruiseen velkakon-

versiosopimukseen liittyvien maksusuoritusten

maksamiseen valtiontakuurahastolle sekä va-

luuttakurssierojen kattamiseen.
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64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investoin-

teihin  (arviomääräraha)

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan siten,

että vuonna 2009 saa Kainuun hallintokokeilu-

aluetta lukuun ottamatta tehdä työllisyysperus-

teisiin investointeihin uusia sitoumuksia yhteen-

sä enintään 29 400 000 eurolla, josta 8 000 000

euroa siten, että valtuudesta saa aiheutua meno-

ja aikaisintaan vuonna 2012. 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan

siten, että valtuudesta varataan 8 000 000 euroa

käytettäväksi valtioneuvoston nimeämille

äkillisten rakennemuutosten alueille, josta

3 000 000 euron valtuudesta saa aiheutua meno-

ja aikaisintaan vuonna 2012.

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleen-

rahoitustoimintaan  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 1 000 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

määrärahaa saa käyttää myös Valtiokonttorille

jälleenrahoitustoimintaan myönnetyistä lainois-

ta aiheutuvien korko- ja valuuttariskien suojauk-

seen tarvittavien toimenpiteiden aiheuttamien

koron yhteydessä tai muuten lainan saajalta pe-

rittävien kustannusten maksamiseen.

87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle Suomen

Vientiluotto Oy:n pääomittamiseen (kiinteä

määräraha)

Momentilta vähennetään 6 000 000 euroa.

89. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle  (siirtomäärä-

raha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 000

euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

määrärahaa saa käyttää korottoman ja vakuudet-

toman osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvun

1 §:ssä tarkoitetun pääomalainan myöntämiseen

Finnvera Oyj:lle.

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahas-

topolitiikka

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha

3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 680 000

euroa.

64. EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus

EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudel-

la 2007—2013  (arviomääräraha)

Momentin perustelujen kohtaa 5) muutetaan si-

ten, että määrärahaa saa käyttää yhdessä mo-

mentin 32.50.65 kanssa Euroopan sosiaalirahas-

ton osarahoittamien ohjelmien toteuttamiseen

tarvittavan enintään 430 henkilötyövuotta vas-

taavan henkilöstön palkkaamiseen, mistä tekni-

sen avun osuus on 136 henkilötyövuotta.

65. Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahas-

to-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013

(arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 25 000 000 euroa.

60. Energiapolitiikka

40. Energiatuki  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000

euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan

siten, että vuonna 2009 tukea saa myöntää enin-

tään 78 100 000 euroa.

50. Eräät energiataloudelliset avustukset (siirto-

määräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että pää-

tösosan toinen kappale muutetaan seuraavaksi:

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksami-

seen yhdistyksille energiapolitiikan tavoitteita

tukevaan toimintaan. Tällä tarkoitetaan sellaista

toimintaa, jolla edistetään energian säästöä,

uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä

sekä turpeen tuotantoa. Avustus on tarkoitettu

ensisijaisesti pienet taloudelliset resurssit omaa-

ville yhdistyksille. Avustusta voidaan myöntää
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yleisavustuksena yhdistyksen sääntömääräisen

toiminnan tukemiseen.

Pääluokka 33

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN 

HALLINNONALA

01. Hallinto

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan

toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 285 000 euroa.

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot

(siirtomääräraha 3 v)

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotisek-

si siirtomäärärahaksi.

05. Valtion koulukotien toimintamenot (siirto-

määräraha 3 v)

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotisek-

si siirtomäärärahaksi.

27. Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen

arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomää-

räraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 354 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveyden-

huollon sähköisen asiakastietoarkiston ja siihen

liittyvien kansallisten palvelujen rakentamiseen

ja ylläpitoon. Kansaneläkelaitokselle maksetaan

korvausta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköi-

sen asiakastietoarkiston ja sähköisen reseptikes-

kuksen sekä niihin liittyvien kansallisten palve-

lujen rakentamisen menoihin sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsitte-

lystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lää-

kemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukai-

sesti.

Vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa

budjetoidusta 21 000 000 euron kolmevuotises-

ta siirtomäärärahasta peruutetaan 4 354 000

euroa.

02. Valvonta

04. Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomäärä-

raha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 172 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

määrärahaa saa käyttää myös Lääkealan turvalli-

suus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenojen

rahoittamiseen 1.11.2009 lukien. 

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuk-

sen toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa

300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Lääkealan

turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksy-

mien, keskuksen ulkopuolella toteutettavien tut-

kimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden ra-

hoittamiseen. 

Edelleen määrärahaa saa käyttää lakkautettu-

jen Lääkelaitoksen ja Lääkehoidon kehittämis-

keskuksen ennen 1.11.2009 aiheutuneiden me-

nojen maksamiseen.

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvit-

tämisen menot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 860 000 euroa.

03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta

03. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toiminta-

menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

määrärahaa saa käyttää 1.11.2009 lukien myös

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen

toimintamenojen rahoittamiseen.

04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimin-

tamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.
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20. Työttömyysturva

50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomää-

räraha)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva

(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000

euroa.

52. Työmarkkinatuki  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 80 000 000 euroa.

56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arvio-

määräraha)

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.

40. Eläkkeet

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menois-

ta  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvis-

ta menoista  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista

menoista  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000

euroa.

50. Veteraanien tukeminen

51. Sotilasvammakorvaukset  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 5 800 000

euroa.

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveyden-

huolto

34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimin-

tayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista

sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin

(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että pää-

tösosaan lisätään kohta viisi:

5) kohdissa 1—2 tarkoitettuihin korvauksiin

sisältyvien kulutusmenojen maksamiseen.

35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen

kustannuksiin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 41 200 000

euroa.

39. Valtionavustus sairaanhoitopiireille ja

kunnille pandemiavarautumisen kustannuksiin

(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pandemiavarautumisesta aiheutuviin yli-

määräisiin kustannuksiin suoritettavan valtion-

avustuksen maksamiseen sairaanhoitopiireille ja

2) pandemiavarautumisesta aiheutuviin yli-

määräisiin kustannuksiin suoritettavan valtion-

avustuksen maksamiseen kunnille, joissa pan-

demiaan sairastuneiden suhteellinen osuus on

poikkeuksellisen suuri.

80. Maatalousyrittäjien lomitustoiminta

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomitus-

palvelujen kustannuksiin  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 4 000 000 euroa.
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Pääluokka 35

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLIN-

NONALA

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 230 000 euroa.

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät

(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 060 000

euroa.

70. Alusinvestoinnit  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000

euroa.

77. Ympäristötyöt  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000

euroa.

88. Osakepääoman korottaminen (siirtomäärä-

raha 3 v)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Nuuksiokeskus Oy:n

osakepääoman korottamisen edellyttämän val-

tion rahoitusosuuden maksamiseen.

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

60. Siirto valtion asuntorahastoon

Korkotukilainat ja valtiontakaukset

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2009 saa valtion asuntorahaston varois-

ta tuettaviksi korkotukilainoiksi hyväksyä vuok-

ra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisia

lainoja, korkotuesta vuokra-asuntojen rakenta-

mislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan

työllisyyden edistämiseksi annetun lain

(176/2009) mukaisia lainoja, omistusasuntolai-

nojen korkotuesta annetun lain (1204/1993) mu-

kaisia omakotikorkotukilainoja ja asunto-osake-

yhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain

(205/1996) mukaisia perusparannuslainoja yh-

teensä enintään 1 670 000 000 euroa.

Avustukset

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämis-

keskus saa valtion asuntorahaston varoista val-

tionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää

määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä

enintään 69 000 000 euroa niille, jotka rakennut-

tavat vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeusta-

lolainojen korkotuesta annetun lain mukaisia

vuokra- tai asumisoikeusasuntoja muille kuin

erityisryhmille. Käynnistysavustuksen suuruus

on valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen

aiesopimukseen sitoutuneissa ja sitä toteuttavis-

sa kunnissa edellä tarkoitettua uudisrakennetta-

vaa asuntoa kohden 15 000 euroa ja muissa kun-

nissa 10 000 euroa, mikä vähennetään korkotu-

kilainan määrästä.

Pääluokka 36

VALTIONVELAN KOROT

01. Valtionvelan korko

90. Valtionvelan korko  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 265 000 000 euroa.
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09. Muut menot valtionvelasta

20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta

(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000

euroa.

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2009 toista lisätalousarviota sovelletaan 

15 päivästä lokakuuta 2009 alkaen.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2009

Eduskunnan puolesta

Sauli Niinistö

puhemies

Seppo Tiitinen

pääsihteeri
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