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YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan vuoden 2011 talousarvioesitystä (HE 126/
2010 vp) täydentävä hallituksen esitys. Täydentävä esitys voidaan
antaa, koska valtiovarainvaliokunta ei ole vielä antanut mietintöään
10.9.2010 annetusta hallituksen esityksestä vuoden 2011 talousar-
vioksi. 

Talouden näkymätHallituksen talousarvioesitys perustuu valtiovarainministeriön
syyskuun suhdanne-ennusteeseen, jota ei ole tarpeen muuttaa ta-
lousarvioesitystä täydentävää esitystä annettaessa.

Maailmankauppa on saavuttanut lähes taantumaa edeltäneen ta-
son. Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa joissa yksityinen ky-
syntä on vahvaa. Politiikkatoimet ovat lisäksi vahvistaneet julkista
kysyntää kehittyneissä maissa, ja maailmantalous kasvaa tänä sekä
ensi vuonna noin 4 %. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin epävar-
muuksia. Negatiiviset riskit liittyvät talouskasvun haurauteen, julki-
sen sektorin nopeaan velkaantumiseen ja rahoituksen epätasapai-
noon sekä työttömyyslukujen hitaaseen korjautumiseen. Positiiviset
mahdollisuudet liittyvät ulkoisen rahoituksen riskilisien mahdolli-
sesti alhaisiksi jääviin tasoihin sekä julkisen vallan vakautustoimien
yksityisen kysynnän kasvulle luomiin edellytyksiin.

Suomen talous on palannut kasvu-uralle ulkomaisen kysynnän
vetämänä. Vuonna 2011 myös kotimainen kysyntä voimistuu ja ko-
konaistuotannon kasvun arvioidaan nopeutuvan vajaaseen kolmeen
prosenttiin. Taloudellisen aktiviteetin laaja-alainen vahvistuminen
johtaa myös työllisyyden lisääntymiseen. Suomen talouden lievästä
elpymisestä huolimatta resurssit ovat edelleen vajaakäytössä: työt-
tömyysaste on korkealla tasolla ja kapasiteetin käyttöasteet ovat ta-
vallista alempana. Inflaatio arvioidaan maltilliseksi ennustejaksolla.

Talouskasvun viriäminen ja vuoden 2011 talousarvioesityksen
veronkorotukset lisäävät julkisen talouden kokonaistuloja. Menojen
kasvua rajoittavat mm. verrattain maltilliset palkankorotukset ja
menopuolen elvytystoimien asteittainen purkaminen. Täten julki-
sen talouden tila kohenee ensi vuonna mutta pysyy silti selvästi ali-
jäämäisenä.

TuloarviotVarsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomää-
räisesti 528 milj. eurolla, josta verotuloarvion osuus on 337 milj. eu-
roa. Arvonlisäveroennustetta nostetaan 355 milj. eurolla kuluvan
vuoden kertymien kasvaessa enemmän kuin elokuussa arvioitiin.
Autoveroarviota ehdotetaan korotettavaksi 25 milj. eurolla käytet-
tyjen henkilöautojen tuontiennusteen korotuksen seurauksena. Sen
sijaan arviota valtiolle kertyvästä yhteisöverosta ehdotetaan alen-
nettavaksi 59 milj. eurolla perustuen siihen, että vuoden 2009 vero-
tuksen valmistumisesta saatujen tietojen mukaan yhteisöveron taso
jäi vuonna 2009 ennustettua pienemmäksi ja tämän muutoksen ar-
vioidaan heijastuvan myös seuraavien vuosien verotasoon.
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Valtion saamien osinkotulojen ja osakemyyntitulojen arvioidaan
nousevan 1 300 milj. euroon. Arvio perustuu yritysten tuloskehityk-
sen perusteella tarkistettuun osinkotuloennusteeseen.

Määrärahat ja tasapaino Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan 199 milj. euron
nettolisäystä. Yhdessä tuloarvioihin ehdotettavan 528 milj. euron
nettolisäyksen kanssa täydentävä esitys on n. 330 milj. euroa ylijää-
mäinen ja alentaa nettolainanoton tarvetta. Valtion nettolainanotok-
si vuonna 2011 ehdotetaan siten 8,0 mrd. euroa. Valtionvelan mää-
räksi vuoden 2011 lopussa arvioidaan n. 84 mrd. euroa, mikä on
n. 45 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Vaalikauden kehys Vuoden 2011 kehystaso oli talousarvioesityksen tarkistusten jäl-
keen 38 072 milj. euroa. Täydentävässä esityksessä kehystasoa tar-
kistetaan 18,2 milj. eurolla jäljempänä olevassa taulukossa esitetty-
jä hinta- ja rakennemuutoksia vastaavasti. Tarkistusten jälkeen me-
nokehys vuodelle 2011 on 38 090 milj. euroa.

Kehykseen kuuluvien määrärahojen yhteissummaksi vuodelle
2011 ehdotetaan 37 731 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi varauk-
seksi vuodelle 2011 jää n. 59 milj. euroa 300 milj. euron lisäbudjet-
tivarauksen ohella.

Työllisyyden tukeminen Veikkaus Oy:n jakamattomia voittovaroja ehdotetaan tuloutetta-
vaksi 30 milj. euroa. Tuloutuksesta 23,5 milj. euroa kohdennettai-
siin työllisyyttä parantaviin kohteisiin tieteen, taiteen, liikunnan ja
nuorisotyön aloilla. Lisäksi 6,5 milj. euroa osoitettaisiin Turku Eu-
roopan kulttuuripääkaupunki 2011 -hankkeelle.

Kestävän puuntuotannon tukemiseen ehdotetaan 7 milj. euron li-
sämäärärahaa.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa
Momentti Asia 2011

Kehyksen rakennemuutokset
24.30.66 Kehitysyhteistyömomentilla on 0,4 milj. euroa Itävallan kehitysyhteistyöviraston 

(ADA), 8,08 milj. euroa Kanadan ja Tanskan Moputon suurlähetystöjen sekä 1,25 
milj. euroa Norjan ulkoministeriön kanssa toteutettavien yhteistoimintahankkeiden 
menoja. Menoja vastaavat tulot ovat momentilla 12.24.99 (läpivirtauserä). 9,7

25.10.01, 
25.10.02, 
25.30.01

Siirtyminen nettobudjetointiin.

-0,1
29.40.52 Apteekkimaksuvapaudesta luopuminen kompensoidaan Helsingin ja Itä-Suomen 

yliopistoille (vastaava tulovaikutus momentilla 11.04.03). 26,1

Kehyksen hintakorjaukset
Lakisääteisesti indeksisidonnaisten menojen hintakorjauksen tarkistus vahvistettujen KEL ja 
TyEL -indeksien mukaiseksi. -18,4
Aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontaviraston palkkausjärjestelmät, 0,827 milj. euroa. 0,8
Yhteensä 18,2
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Työllisyys-, koulutus- ja erityistoimiin ehdotetaan 5 milj. euron li-
säystä erityisesti meriklusterin työllisyyden edistämiseen sekä mm.
vajaakuntoisten työllistämiseen.

Kuluvan vuoden neljännen lisätalousarvioesityksen valtuusmuu-
toksista johtuen yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin eh-
dotetaan 0,5 milj. euron ja kansainvälistymisavustuksiin 1,75 milj.
euron määrärahalisäystä.

Viennin jälleenrahoituksen myöntämistä ehdotetaan jatkettavan
vuoden 2011 kesäkuun loppuun.

ApteekkimaksuEuroopan unionin lainsäädännöstä johtuen Helsingin ja Itä-Suo-
men yliopistojen apteekkien apteekkimaksuvapaudesta valtiolle
luovutaan alkaen vuoden 2010 liikevaihdon perusteella määrättä-
västä maksusta. Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoille ehdotetaan
korvattavaksi muutoksen johdosta aiheutuvat tulonmenetykset, joi-
den arvioidaan vuonna 2011 olevan 26,1 milj. euroa. Apteekkimak-
suarviota korotetaan vastaavalla määrällä.

Pääomasijoitukset 
julkisoikeudellisiin 
yliopistoihin

Valtio varautuu sijoittamaan pääomaa julkisoikeudellisiin yli-
opistoihin niiden hankkimia yksityisiä sijoituksia vastaavasti aiem-
man 5/2-jakosuhdelinjauksen mukaisesti. Julkisoikeudellisten yli-
opistojen varainhankinnalleen asettamana tavoitteena on saada yk-
sityisiä pääomasijoituksia yhteensä 84,5 milj. euroa, mikä
toteutuessaan edellyttäisi n. 211 milj. euron valtion vastinrahoitus-
ta. Lisäksi määräaikaa muiden rahoittajatahojen sijoituksille jatke-
taan 30.6.2011 saakka.

Pienpuun energiatukiUutta pienpuun energiatukea varten ehdotetaan 13,5 milj. euron
määrärahaa vuodelle 2011. Arviona on, että järjestelmä otetaan
käyttöön huhtikuun 2011 alusta lukien. Kestävän metsätalouden ra-
hoituksesta annetusta laista ehdotetaan kumottavaksi energiapuun
korjuuta ja haketusta koskevat tuet sekä samalla vähennettäväksi ns.
Kemera-tuista 3,75 milj. euroa yhdeksän kuukauden energiapuutu-
kien määränä. Lait voidaan saattaa voimaan vasta kun Euroopan yh-
teisöjen komissio on hyväksynyt uuden pienpuun energiatuen.

Työmarkkinatuen tulo-
rajojen ja työkyvyttö-
myyseläkkeen ansainta-
rajan muutokset

Työmarkkinatukeen ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä, mikä ai-
heutuisi työmarkkinatuen tarveharkinnan tulorajojen tarkistamises-
ta. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajaa ehdotetaan koro-
tettavaksi.

Muutoksia toiminta-
menomäärärahoissa

Oikeusrekisterikeskukselle ehdotetaan 0,2 milj. euron lisäystä
virkamiehen sähköisen tunnistamispalvelun (VIRTU) käyttöönot-
toon. Tuomioistuimille ehdotetaan yhteensä 2,1 milj. euron lisäystä
rikostuomiosovellushankkeeseen ja IT-vakiopalvelumenoihin. Li-
säksi oikeusaputoimistoille ehdotetaan 0,33 milj. euroa tietojärjes-
telmien kohonneisiin käyttömenoihin.

Valtiovarainministeriölle ehdotetaan 60 000 euroa kattamaan
mm. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauslakiesityksen aiheutta-
mia lisätehtäviä.

Verohallinnolle ehdotetaan 0,2 milj. euron määrärahalisäystä
Harmaan talouden selvityskeskuksen resurssien lisäämiseksi.
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Valtion IT-palvelukeskukselle ehdotetaan 0,5 milj. euroa kansa-
laispalvelujen tuottamista varten.

Eräitä muita muutoksia Rikosvahinkokorvauksiin ja syyttömästi vangitulle tai tuomitulle
maksettaviin korvauksiin ehdotetaan 2 milj. euron lisäystä.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton määrärahoista
ehdotetaan siirrettäväksi 0,42 milj. euroa uuden kotouttamislain
mukaisesta maahanmuuttajien alkukartoituksesta aiheutuviin me-
noihin.

Dornier-lentokoneen teknisen valvontajärjestelmän uudistami-
seen vuoden 2011 talousarvioesityksessä osoitettu 3 milj. euron
määräraha poistetaan, koska hankinnan rahoitus sisältyy jo vuoden
2010 neljänteen lisätalousarvioesitykseen.

Uuden liikelaitoslain tultua hyväksytyksi Senaatti-kiinteistöt ei
voi enää antaa lainaa tytär- ja osakkuusyhtiöilleen ja lainanantoval-
tuus poistetaan talousarviosta. Lisäksi Senaatti-kiinteistöille ehdo-
tetaan valtuuden myöntämistä eräiden sen omistajahallinnassa ole-
vien kohteiden myyntiin.

Pääasiassa valtion palveluksen perusteella myönnettävien eläk-
keiden määrärahoihin ehdotetaan nettomääräisesti n. 40 milj. euron
lisäystä. Uusien alkavien eläkkeiden lukumäärä ja keskimääräinen
eläke ovat olleet ennakoitua suurempia. Toisaalta TyEL-indeksin
vahvistaminen ennakoitua matalampana alentaa eläkemenojen
määrärahatarvetta.

Maksuja Euroopan unionille ehdotetaan vähennettäväksi 10 milj.
eurolla. Ahvenanmaan maakunnalle maksettavan verohyvityksen
määrärahaa ehdotetaan alennettavaksi 10 milj. eurolla ja arpajaisve-
ron tuoton palauttamisen määrärahaa 2 milj. eurolla. 

Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttamiseen varattua määrä-
rahaa ehdotetaan korotettavaksi 0,5 milj. eurolla taidehankintojen
jatkuvuuden turvaamiseksi.

Uutta peltoalaa ehdotetaan otettavaksi ympäristötuen ja luonnon-
haittakorvauksen piiriin 18 300 hehtaaria.

Kemi—Äkäsjoki-radan perusparannus ja Muonionjoen silta
-hankkeesta luovutaan ja sen 3 milj. euron määräraha poistetaan.

Lainoihin tutkimus- ja innovaatiotoimintaan ehdotetaan 2 milj.
euron määrärahalisäystä johtuen kuluvan vuoden ensimmäisessä li-
sätalousarviossa hyväksytystä riskiehtoisten lainojen valtuuden li-
säyksestä.

Kansaneläkelaitokselle maksettavien sosiaaliturvan yleisrahaston
toimintakulujen määrää ehdotetaan lisättäväksi 2,9 milj. eurolla toi-
mintakuluarvion muutoksen ja yleisrahaston prosenttiosuuden tar-
kentumisen perusteella.

Valtion osuutta sairausvakuutuslaista johtuvista menoista ehdote-
taan alennettavaksi 28 milj. eurolla menoarvion tarkentumisesta
johtuen.
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Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahoja ehdote-
taan alennettavaksi yhteensä 23,9 milj. eurolla johtuen arvioitua
matalampina vahvistetuista KEL- ja TyEL-indekseistä.

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, euroa

Pääluokka

Hallituksen
esitys

talousarvioksi

Täydentävä

esitys
Yhteensä

21. Eduskunta 133 253 000 - 133 253 000
22. Tasavallan presidentti 21 882 000 -45 000 21 837 000
23. Valtioneuvoston kanslia 79 285 000 - 79 285 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 257 442 000 9 330 000 1 266 772 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 829 881 000 4 539 000 834 420 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 323 799 000 -2 863 000 1 320 936 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 852 993 000 - 2 852 993 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 15 273 339 000 20 579 000 15 293 918 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 557 588 000 168 010 000 6 725 598 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 805 139 000 17 050 000 2 822 189 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 042 559 000 -3 000 000 2 039 559 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 290 311 000 23 598 000 3 313 909 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 552 033 000 -38 679 000 11 513 354 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 316 818 000 - 316 818 000
36. Valtionvelan korot 1 933 000 000 - 1 933 000 000
Yhteensä 50 269 322 000 198 519 000 50 467 841 000
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Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa

Osasto

Hallituksen
esitys

talousarvioksi

Täydentävä

esitys
Yhteensä

11. Verot ja veronluonteiset tulot 35 493 074 000 337 100 000 35 830 174 000
12. Sekalaiset tulot 4 641 913 000 61 216 000 4 703 129 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton 

tuloutukset 1 622 080 000 130 000 000 1 752 080 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 170 833 000 - 170 833 000
 Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 41 927 900 000 528 316 000 42 456 216 000

15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 8 341 422 000 -329 797 000 8 011 625 000
Yhteensä 50 269 322 000 198 519 000 50 467 841 000
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Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

02. Yhteisövero
Momentille arvioidaan kertyvän

3 789 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys 59 000 000 euroa talousarvioesi-

tyksen 3 848 000 000 euroon nähden on seura-
usta vuoden 2009 verotuksen valmistumisesta
saaduista ennakkotiedoista. Niiden perusteella
yhteisöveron lopullisen veron määrän vero-
vuonna 2009 arvioidaan jäävän noin 4,3 mrd.
euroon eli noin 100 milj. euroa elokuussa arvi-
oitua pienemmäksi. Tämä muutos alentaa en-

nustetta myös vuosien 2010 ja 2011 lopullises-
ta yhteisöverosta ja muutosten yhteisvaikutuk-
sena koko yhteisöverokertymän arvioidaan
jäävän noin 90 milj. euroa elokuussa arvioitua
pienemmäksi.

2011 talousarvio 3 789 000 000
2010 IV lisätalousarvio -172 000 000
2010 III lisätalousarvio 712 000 000
2010 talousarvio 2 706 000 000
2009 tilinpäätös 2 207 020 618

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut

01. Arvonlisävero
Momentille arvioidaan kertyvän

14 571 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan.
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Lisäys 355 000 000 euroa talousarvioesityk-
sen 14 216 000 000 euroon nähden aiheutuu
pääosin siitä, että arvonlisäveroa arvioidaan
kertyvän vuonna 2010 aikaisemmin arvioitua
enemmän ja että tämä muutos heijastuu myös
vuoden 2011 arvonlisäveroennusteeseen.

Talousarvioesityksen selvitysosan seitse-
männessä kappaleessa mainittu hallituksen
esitys koskien postitoiminnan arvonlisävero-
vapautta on tarkoitus antaa liittämättä sitä ta-
lousarvioesitykseen, koska kyseisen hallituk-
sen esityksen käsittely voi jatkua eduskunnas-
sa ensi vuoden puolelle. Tästä johtuen
selvitysosan seitsemäs kappale poistetaan.
Tämä muutos korottaa tuloarviota 9 milj. eu-
rolla.

2011 talousarvio 14 571 000 000
2010 IV lisätalousarvio 127 000 000
2010 I lisätalousarvio 773 000 000
2010 talousarvio 12 613 000 000
2009 tilinpäätös 13 315 890 692

03. Apteekkimaksut
Momentille arvioidaan kertyvän

156 100 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 26 100 000 euroa talousarvioesityk-

sen 130 000 000 euroon nähden aiheutuu mo-
mentin 29.40.52 selvitysosaan viitaten halli-
tuksen talousarvioesitykseen liittyvästä esityk-
sestä apteekkimaksua koskevan lain (148/
1946) muuttamisesta siten, että myös Helsin-
gin yliopiston apteekki ja Itä-Suomen yliopis-
ton apteekki suorittavat apteekkimaksun val-
tiolle.

2011 talousarvio 156 100 000
2010 talousarvio 134 000 000
2009 tilinpäätös 128 030 055

08. Valmisteverot

04. Alkoholijuomavero
Momentille arvioidaan kertyvän

1 309 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 10 000 000 euroa talousarvioesityk-

sen 1 299 000 000 euroon nähden aiheutuu sii-
tä, että alkoholijuomaveroa arvioidaan kerty-
vän vuonna 2010 aiemmin arvioitua enemmän
ja tämän arvioidaan korottavan myös vuoden
2011 alkoholijuomaverokertymää.

2011 talousarvio 1 309 000 000
2010 IV lisätalousarvio 22 000 000
2010 talousarvio 1 273 000 000
2009 tilinpäätös 1 206 523 429

05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien
valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän
115 000 000 euroa.

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

Vähennys 20 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 135 000 000 euroon nähden aiheutuu
siitä, että talousarvioesitykseen liittyvässä hal-
lituksen esityksessä (HE 148/2010 vp) ehdo-
tettava makeisten ja jäätelön valmisteveron
taso on 75 senttiä kilogrammalta talousarvio-
esityksen tuloarvion perusteena olleen 95 sen-
tin kilogrammalta sijasta.

2011 talousarvio 115 000 000
2010 talousarvio 35 000 000
2009 tilinpäätös 35 454 403
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10. Muut verot

03. Autovero
Momentille arvioidaan kertyvän

1 012 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 25 000 000 euroa talousarvioesityk-

sen 987 000 000 euroon nähden aiheutuu käy-
tettyjen henkilöautojen tuontia koskevan en-
nusteen korottamisesta. Vuonna 2010 käytet-
tyjen henkilöautojen tuonnin arvioidaan

nousevan 30 000 kappaleeseen, minkä johdos-
ta käytettyjen autojen tuontiennustetta vuodel-
le 2011 on korotettu 23 000 kappaleesta
28 000 kappaleeseen.

2011 talousarvio 1 012 000 000
2010 IV lisätalousarvio 108 000 000
2010 talousarvio 850 000 000
2009 tilinpäätös 686 898 654
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Osasto 12
SEKALAISET TULOT

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tu-
lot

Momentille arvioidaan kertyvän 11 230 000
euroa.

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

Lisäys 9 330 000 euroa talousarvioesityksen
1 900 000 euroon nähden aiheutuu ministeriön
ja Kanadan Maputon suurlähetystön yhteistoi-
mintahankkeen, ministeriön ja Tanskan Mapu-
ton suurlähetystön yhteistoimintahankkeen ja
ministeriön ja Norjan ulkoasiainministeriön

yhteistoimintahankkeiden tulojen osuudesta.
Saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoiminta-
hankkeiden menot, jotka on budjetoitu mo-
mentille 24.30.66.

2011 talousarvio 11 230 000
2010 IV lisätalousarvio 5 792 000
2010 III lisätalousarvio 300 000
2010 talousarvio 4 130 000
2009 tilinpäätös 5 727 695

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

50. Siirto valtion eläkerahastosta
Momentille arvioidaan kertyvän

1 553 315 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Lisäys 21 886 000 euroa talousarvioehdo-
tuksen 1 531 429 000 euroon nähden johtuu
tarkentuneista arvioista.

2011 talousarvio 1 553 315 000
2010 talousarvio 1 472 204 000
2009 tilinpäätös 1 426 560 489
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29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpa-
jaisten voittovaroista

Momentille arvioidaan kertyvän
515 831 000 euroa.

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

Lisäys 30 000 000 euroa talousarvioesityk-
sen 485 831 000 euroon nähden aiheutuu

Veikkaus Oy:n jakamattomien voittovarojen
tuloutuksesta.

2011 talousarvio 515 831 000
2010 I lisätalousarvio 30 000 000
2010 talousarvio 462 674 000
2009 tilinpäätös 461 297 448

39. Muut sekalaiset tulot

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset

S e l v i t y s o s a :  Talousarvioesitykseen
nähden momentin nimike on muutettu.

Menorästimenettelystä luovuttiin vuoden
2010 alusta voimaan tulleen talousarviolakia

koskevan lakimuutoksen (1096/2009) johdos-
ta. 

2011 talousarvio 50 000 000
2010 IV lisätalousarvio 292 153 000
2010 talousarvio 54 500 000
2009 tilinpäätös 58 702 529



16

Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA 

VOITON TULOUTUKSET

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot

01. Osinkotulot ja osakkeiden nettomyyntitu-
lot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloja
1 300 000 000 euroa.

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

Lisäys 130 000 000 euroa talousarvioesityk-
sen 1 170 000 000 euroon nähden aiheutuu
osinkotuloennusteen tarkistuksesta yrityssek-
torin parantuneiden tulosnäkymien johdosta.

2011 talousarvio 1 300 000 000
2010 talousarvio 900 000 000
2009 tilinpäätös 650 154 675
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Osasto 15
LAINAT

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään nettotuloa

8 011 625 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 329 797 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 8 341 422 000 euroon nähden aiheutuu
tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista
tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksista.

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

2011 talousarvio 8 011 625 000
2010 IV lisätalousarvio -711 359 000
2010 III lisätalousarvio -1 869 704 000
2010 II lisätalousarvio 1 600 000 000
2010 I lisätalousarvio -811 700 000
2010 talousarvio 13 064 792 000
2009 tilinpäätös 10 264 465 191

Tulot ja menot (milj. euroa)

Tulot
Nimellisarvoinen nettolainanotto 
(netto) 8 062
Menot
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 8 012
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Pääluokka 21
EDUSKUNTA

90. Eduskunnan muut menot

50.  (21.90.01) Eduskuntaryhmien ryhmä-
kanslioiden tukeminen (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää eduskuntaryhmien
tuesta annetun lain ( /2010) mukaisen tuen
maksamiseen.

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

Eduskunnassa on käsiteltävänä talousarvi-
oon liittyvä lakialoite (LA 34/2010 vp) laiksi
eduskuntaryhmien tuesta, jolla säädetään edus-
kuntaryhmien valtiolta saamasta tuesta.

2011 talousarvio 3 927 000
2010 talousarvio 3 888 000
2009 tilinpäätös 3 888 000
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Pääluokka 22
TASAVALLAN PRESIDENTTI

02. Tasavallan presidentin kanslia

01. Tasavallan presidentin kanslian toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
8 275 000 euroa.

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

Vähennys 45 000 euroa talousarvioesityksen
8 320 000 euroon nähden aiheutuu yhtä henki-

lötyövuotta vastaavien palkkausmenojen siir-
rosta liikkuvan poliisin turvallisuusyksikön
käyttöön momentille 26.10.01.

2011 talousarvio 8 275 000
2010 talousarvio 7 847 000
2009 tilinpäätös 7 339 000
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Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Kriisinhallinta

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen
ylläpitomenot (arviomääräraha)

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

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunni-
telman kohdan 01. määrärahaa on lisätty
430 000 euroa johtuen tarkentuneista valmius-
ajan kustannuksista. Lisäksi talousarvioesityk-
seen nähden käyttösuunnitelmakohdan 03.
määrärahaa on lisätty 16 000 euroa, käyttö-
suunnitelmakohdan 06. 230 000 euroa, käyttö-
suunnitelmakohdan 07. 16 000 euroa ja käyttö-
suunnitelmakohdan 11. 20 000 euroa. Lisäyk-
set yhteensä 282 000 euroa aiheutuvat pääosin
operaatioiden henkilöstömäärän ja sotilaalli-
sissa kriisinhallintatehtävissä palvelevien hen-
kilöiden palkkojen tarkistuksista. Lisäykset
712 000 euroa katetaan käyttösuunnitelman
kohdasta 09.

2011 talousarvio 58 332 000
2010 IV lisätalousarvio -2 000 000
2010 III lisätalousarvio —
2010 I lisätalousarvio -300 000
2010 talousarvio 59 774 000
2009 tilinpäätös 52 412 051

Käyttösuunnitelma €

01. EU:n taisteluosastojen koulutus- 
ja valmiusmenot 7 430 000

03. Liberian kriisinhallintaoperaation 
menot (UNMIL-operaatio) 260 000

04. Suomen Kosovon kriisinhallinta-
joukon menot (KFOR-operaatio) 5 275 000

05. Yhteiset menot 4 290 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan 

kriisinhallintajoukon menot 
(EUFOR/ALTHEA-operaatio) 790 000

07. YKSOS:n menot (UNMIS-
operaatio), Sudan 260 000

08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), 
Afganistan 22 121 000

09. Varalla käynnissä olevien 
operaatioiden lisämenoihin ja 
niiden jatkamiseen, mahdollisiin 
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin 
sekä muihin kriisinhallinta-
menoihin 10 898 000

10. Atalanta-operaation menot 6 758 000
11. EUTM/Somalian koulutus-

operaation menot 250 000
Yhteensä 58 332 000
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21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisin-
hallintaan (arviomääräraha)

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

Käyttösuunnitelman kohdan 02. lisäys
200 000 euroa johtuu vaalitarkkailun menojen
kasvusta. Lisäys katetaan käyttösuunnitelman
kohdasta 01. 

2011 talousarvio 18 348 000
2010 IV lisätalousarvio —
2010 III lisätalousarvio 1 000
2010 talousarvio 18 345 000
2009 tilinpäätös 15 290 861

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään 844 248 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
5) ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyö-

viraston (ADA), ministeriön ja Kanadan Ma-
puton suurlähetystön, ministeriön ja Tanskan
Maputon suurlähetystön ja ministeriön ja Nor-
jan ulkoministeriön yhteistoimintahankkeen
menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen, pää-
tösosan toisen kappaleen kohta viisi korvaa ta-
lousarvioesityksen päätösosan toisen kappa-
leen kohdan viisi ja päätösosan
käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityk-
sen käyttösuunnitelman.

Lisäys talousarvioesityksen 819 918 000 eu-
roon nähden on 24 330 000 euroa.

Lisäyksestä 15 000 000 euroa käyttösuunni-
telman kohdan 1. Monenkeskinen kehitysyh-
teistyö talousarvioesityksen 221 224 000 eu-
roon nähden aiheutuu Maailmanlaajuisen ym-
päristörahaston (GEF) maksuosuudesta.
Lisäys on siirto momentilta 24.90.66.

Käyttösuunnitelma €

01. Siviilikriisinhallinta 17 548 000
02. Vaalitarkkailijat 400 000
03. Rauhanvälittäminen 400 000
Yhteensä 18 348 000

Käyttösuunnitelma €

1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 236 224 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitys-

yhteistyö1) 306 980 000
3. Euroopan kehitysrahasto 53 720 000
4. Maittain kohdentamaton kehitys-

yhteistyö 54 378 000
5. Humanitaarinen apu 78 000 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja 

tukitoiminnot sekä kehitys-
poliittinen tiedotus 9 546 000

7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja 
sisäinen tarkastus 2 500 000

8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitys-
yhteistyölle, Kehitysyhteistyön 
Palvelukeskukselle (KePa) ja 
kehitysyhteistyötiedotukselle 88 000 000

9. Korkotuki 14 900 000
Yhteensä 844 248 000

1) Sisältää 400 000 euroa ministeriön ja Itävallan kehitys-
yhteistyöviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen 
menoja, 8 065 000 euroa ministeriön ja Tanskan Mapu-
ton suurlähetystön yhteistoimintahankkeen menoja, 
15 000 euroa ministeriön ja Kanadan Maputon suurlä-
hetystön yhteistoimintahankkeen menoja sekä 
1 250 000 euroa ministeriön ja Norjan ulkoasiain-
ministeriön yhteistoimintahankkeen menoja.
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Lisäyksestä 9 330 000 euroa käyttösuunni-
telman kohdan 2. Maa- ja aluekohtainen kehi-
tysyhteistyö talousarvioesityksen 297 650 000
euroon aiheutuu vuoden 2010 neljännessä lisä-
talousarvioesityksessä ehdotettujen ministeri-
ön ja Kanadan Maputon suurlähetystön yhteis-
toimintahankkeen, ministeriön ja Tanskan Ma-
puton suurlähetystön yhteistoimintahankkeen
ja ministeriön ja Norjan ulkoasiainministeriön
yhteistoimintahankkeiden vuoden 2011 rahoi-
tusosuudesta. Vastaavat Kanadan Maputon

suurlähetystön, Tanskan Maputon suurlähetys-
tön ja Norjan ulkoasiainministeriön yhteistoi-
mintahankkeista saatavat tulot on merkitty mo-
mentille 12.24.99.

2011 talousarvio 844 248 000
2010 IV lisätalousarvio 5 792 000
2010 III lisätalousarvio 300 000
2010 talousarvio 737 504 000
2009 tilinpäätös 732 909 000

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

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

Käyttösuunnitelman kohtaan Suomen toimi-
kunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi

on lisätty 20 000 euroa. Lisäys katetaan käyttö-
suunnitelman kohdasta Muut kansainvälistä
toimintaa harjoittavat järjestöt.

2011 talousarvio 1 790 000
2010 talousarvio 1 840 000
2009 tilinpäätös 1 976 000

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 90 768 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 15 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 105 768 000 euroon nähden aiheutuu
Maailmanlaajuisen ympäristörahaston (GEF)
maksuosuuden siirrosta momentille 24.30.66.

2011 talousarvio 90 768 000
2010 IV lisätalousarvio -8 000 000
2010 talousarvio 109 511 000
2009 tilinpäätös 104 531 000

Käyttösuunnitelma €

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 515 000
Suomen YK-liitto 315 000
Suomen toimikunta Euroopan 
turvallisuuden edistämiseksi 110 000
Saamelaisneuvosto 75 000
Etyj:n toimintaa tukevat järjestöt sekä 
ihmisoikeusjärjestöt 45 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen 
oikeuden ja Geneven  sopimusten 
tunnetuksi tekeminen Suomessa 65 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisy-
verkosto KATU 70 000
Suomen Atlantti-seura 130 000
Crisis Management Initiative ry 450 000
Muut kansainvälistä toimintaa 
harjoittavat järjestöt 15 000
Yhteensä 1 790 000
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Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ministeriö ja hallinto

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
6 849 000 euroa.

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

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen
6 649 000 euroon nähden aiheutuu Virtu-pal-
velun käyttöönottomenoista Oikeusrekisteri-
keskuksessa. Virtu-palvelun tavoitteena on,
että virkamiehet voivat käyttää luotettavasti,
turvallisesti ja kustannustehokkaasti myös
oman organisaation ulkopuolisten toimijoiden
tarjoamia sähköisiä palveluja.

2011 talousarvio 6 849 000
2010 IV lisätalousarvio 150 000
2010 III lisätalousarvio 158 000
2010 talousarvio 6 241 000
2009 tilinpäätös 6 476 000

51. Eräät valtion maksamat korvaukset (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään 14 150 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen
12 150 000 euroon nähden aiheutuu rikosva-
hinkokorvausten ja syyttömästi vangitulle tai
tuomitulle maksettavien korvausten kasvusta.

2011 talousarvio 14 150 000
2010 IV lisätalousarvio 2 000 000
2010 talousarvio 12 150 000
2009 tilinpäätös 11 490 302

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
8 474 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomi-
oon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnas-

ta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuo-
listen osapuolten kanssa saatavat tulot.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ja päätösosan toinen kappale li-
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sätään talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan toiseksi kappaleeksi.

Vähennys 3 000 euroa talousarvioesityksen
8 477 000 euroon nähden aiheutuu momentin
määrärahan muuttamisesta nettomäärärahaksi
siltä osin, että nettobudjetoinnissa otetaan tu-
loina huomioon päätösosassa mainitut tulot.

2011 talousarvio 8 474 000
2010 III lisätalousarvio 89 000
2010 talousarvio 8 144 000
2009 tilinpäätös 8 061 000

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
9 990 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomi-
oon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnas-
ta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuo-
listen osapuolten kanssa saatavat tulot.

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

Vähennys 8 000 euroa talousarvioesityksen
9 998 000 euroon nähden aiheutuu momentin
määrärahan muuttamisesta nettomäärärahaksi
siltä osin, että nettobudjetoinnissa otetaan tu-
loina huomioon päätösosassa mainitut tulot.

2011 talousarvio 9 990 000
2010 III lisätalousarvio 108 000
2010 talousarvio 10 075 000
2009 tilinpäätös 9 650 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
234 579 000 euroa.

Käräjäoikeuksiin voidaan 1.2.2011 lukien
perustaa kolme käräjätuomarin virkaa (2 T11

ja T13) edellyttäen, että samasta ajankohdasta
lukien lakkautetaan kolme käräjäoikeuden laa-
mannin virkaa (T15, T16 ja T17).

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

Lisäys talousarvioesityksen 232 519 000 eu-
roon nähden on 2 060 000 euroa, josta
1 060 000 euroa aiheutuu rikostuomiosovel-
lushankkeen menoista ja 1 000 000 euroa kas-
vaneista perustietotekniikan menoista.

Lisäksi talousarvioesitykseen nähden on pe-
rustettaviin virkoihin lisätty käräjätuomarin
virka (T13) sekä lakkautettaviin virkoihin kä-
räjäoikeuden laamannin virka (T16).

2011 talousarvio 234 579 000
2010 IV lisätalousarvio 1 060 000
2010 III lisätalousarvio 2 740 000
2010 talousarvio 229 470 000
2009 tilinpäätös 235 412 000

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariita-
lautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
27 481 000 euroa.

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

Lisäys 330 000 euroa talousarvioesityksen
27 151 000 euroon nähden aiheutuu oikeus-
aputoimistojen tietojärjestelmien kohonneista
vakiopalvelu-, ylläpito- ja käyttömenoista.

2011 talousarvio 27 481 000
2010 IV lisätalousarvio 250 000
2010 III lisätalousarvio 228 000
2010 talousarvio 26 100 000
2009 tilinpäätös 26 458 000
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30. Syyttäjät

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
43 835 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomi-
oon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnas-
ta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuo-
listen osapuolten kanssa saatavat tulot.

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

tyksen momentin päätösosan kolmanneksi
kappaleeksi.

Vähennys 40 000 euroa talousarvioesityksen
43 875 000 euroon nähden aiheutuu momentin
määrärahan muuttamisesta nettomäärärahaksi
siltä osin, että nettobudjetoinnissa otetaan tu-
loina huomioon päätösosassa mainitut tulot.

2011 talousarvio 43 835 000
2010 III lisätalousarvio 394 000
2010 talousarvio 42 543 000
2009 tilinpäätös 39 893 000
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Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

65. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut
ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 208 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon

kansainvälisten järjestöjen (Interpol, FATF1),
Schengen C-SIS2), SISNET3), FIUNET4), Eg-
mont5), IGC6), IOM, ICMPD7), COSPAS-
SARSAT8), Prüm9) ja ICAO PKD10)) jäsen-
maksujen, maksuosuuksien ja vastaavien vel-

voitteiden suorittamisesta aiheutuvien meno-
jen maksamiseen.

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

Lisäys 42 000 euroa talousarvioesityksen
1 166 000 euroon nähden aiheutuu liittymises-
tä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön säh-
köiseen varmennepankkiin (ICAO PKD).

2011 talousarvio 1 208 000
2010 talousarvio 1 166 000
2009 tilinpäätös 1 813 000

10. Poliisitoimi

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
685 553 000 euroa.

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

Vähennys talousarvioesityksen 685 608 000
euroon nähden on 55 000 euroa, missä on otet-
tu huomioon lisäyksenä 45 000 euroa liikku-

1) FATF=Financial Action Task Force
2) C-SIS=Communication-Schengen Information System
3) SISNET=Schengen Information System Network
4) FIUNET=Financial Intelligent Unit Network
5) Egmont Group=rahanpesuun liittyvä ryhmä, 

jonka sihteeristö toimii Torontossa, Kanadassa
6) IGC=Inter-Governmental Consultations on Asylum, 

Refugee and Migration Policies in Europe, 
North America and Australia

7) ICMPD=International Centre for Migration Policy 
Development

8) COSPAS-SARSAT=satellittipaikannusta maalla, 
merellä ja ilmassa hyödyntävä maailmanlaajuinen 
etsintä- ja pelastusjärjestelmä.

9) Prüm=seitsemän EU:n jäsenvaltion v. 2005 solmima 
sopimus viranomaisyhteistyöstä terrorismin, 
rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muutto-
liikkeen torjumiseksi.

10) ICAO PKD=kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 
sähköinen varmennepankki
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van poliisin turvallisuusyksikön käyttöön yhtä
henkilötyövuotta vastaavien palkkausmenojen
siirtona momentilta 22.02.01 ja 50 000 euroa
aluehallintovirastojen poliisin vastuualueiden
henkilöstön työterveyshuolto- ja työpaikka-
ruokailujärjestelyihin siirtona momentilta
28.40.01 sekä vähennyksenä 150 000 euroa
siirtona momentille 26.20.01 liittyen poliisin

osuuden kasvamiseen UMA-järjestelmän yllä-
pitokustannusten maksamisessa.

2011 talousarvio 685 553 000
2010 IV lisätalousarvio 4 000 000
2010 III lisätalousarvio 4 329 000
2010 talousarvio 679 804 000
2009 tilinpäätös 664 541 680

20. Rajavartiolaitos

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
220 571 000 euroa.

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

Lisäys 150 000 euroa talousarvioesityksen
220 421 000 euroon aiheutuu UMA-järjestel-
män ylläpitokustannusten pienentymisestä Ra-
javartiolaitoksen osalta ja on siirtoa momentil-
ta 26.10.01.

2011 talousarvio 220 571 000
2010 III lisätalousarvio 3 104 000
2010 talousarvio 220 671 000
2009 tilinpäätös 219 511 000

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

Momentille myönnetään 24 910 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Rajavartiolaitoksen 1980-luvulla hankit-

tujen partioveneiden uusimiseen
2) ulkovartiolaivan hankintaan sekä hankin-

nan hallinto-, matka- ja suunnittelukuluihin 
3) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista

aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin me-
noihin.

Valtuus
Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa

myönnetty ja vuoden 2010 ensimmäisessä lisä-

talousarviossa uusittu ulkovartiolaivan tilaus-
valtuus uusitaan.

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

Päätösosan valtuuskohdan kappale lisätään
talousarvioesityksen momentin valtuuskohdan
toiseksi kappaleeksi.

Vähennys 3 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 27 910 000 euroon nähden johtuu Dor-
nier DO 228 lentokoneen valvontajärjestelmi-
en uusimiseen tarvittavien varojen sisällyttä-
misestä vuoden 2010 neljänteen
lisätalousarvioon.

Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa
myönnettiin Rajavartiolaitokselle tilausvaltuus
yhden ulkovartiolaivan hankintaan sekä
3 000 000 euroa laivan suunnitteluun ja han-
kinnan valmisteluun. Tilausvaltuus uusittiin
vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarvios-
sa. Ulkovartiolaivan hankintasuunnittelu on
aloitettu vuonna 2009, mutta laivaa koskevaa
hankintasopimusta ei ole tehty ja siten tilaus-
valtuutta ei ole käytetty varainhoitovuoden
2010 aikana. Rajavartiolaitos oikeutetaan teke-
mään sopimuksia ulkovartiolaivan hankintaan
siten, että valtiolle aiheutuu menoja vuoden
2013 loppuun mennessä enintään 57 000 000
euroa. Hankinta ajoittuu vuosille 2010—2013.
Hankinnasta saa aiheutua menoja vuoden 2011
jälkeen yhteensä 28 000 000 euroa.
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2011 talousarvio 24 910 000
2010 IV lisätalousarvio 3 000 000
2010 I lisätalousarvio 1 000 000
2010 talousarvio 18 710 000
2009 tilinpäätös 12 910 000

40. Maahanmuutto

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

Momentille myönnetään 1 281 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
6) enintään 420 000 euroa maahanmuuttaji-

en koulutus- tai muiden kotoutumispalvelui-
den alkukartoituksen toteuttamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen. Pää-
tösosan toisen kappaleen kohta kuusi lisätään
talousarvioesityksen momentin toisen kappa-
leen kohdaksi kuusi.

Lisäys 420 000 euroa talousarvioesityksen
861 000 euroon nähden aiheutuu maahan-
muuttajien koulutus- tai kotoutumispalvelui-
den alkukartoitukseen kohdennettavien määrä-
rahojen siirrosta momentilta 26.40.63.

2011 talousarvio 1 281 000
2010 I lisätalousarvio 500 000
2010 talousarvio 1 359 000

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
vastaanotto (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 86 317 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
9) kiintiöpakolaisten ja heidän perheenjäsen-

tensä maahantulomatkojen järjestämisestä,
lähtömaassa suoritettavista terveystarkastuk-
sista ja koulutuksesta (kulttuuriorientaatiosta)
sekä vastaanottoa edistävän koulutuksen ja tie-
dotustoiminnan järjestämisestä aiheutuvien
menojen maksamiseen. Maahanmuuttovirasto
voi yksittäistapauksessa poikkeuksellisesti
maksaa myös muiden kansainvälistä suojelua
saavien henkilöiden perheenjäsenten maahan-
tulomatkojen järjestämisen, jos siihen on erit-
täin painava syy.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen. Pää-
tösosan toisen kappaleen kohta yhdeksän kor-
vaa talousarvioesityksen toisen kappaleen
kohdan yhdeksän.

Vähennys 420 000 euroa talousarvioesityk-
sen 86 737 000 euroon nähden aiheutuu maa-
hantulomatkojen järjestämisen rajaamisesta
koskemaan pääosin kiintiöpakolaisia ja heidän
perheenjäseniään ja vastaavien määrärahojen
siirrosta momentille 26.40.03.

2011 talousarvio 86 317 000
2010 III lisätalousarvio 31 009 000
2010 talousarvio 71 427 000
2009 tilinpäätös 119 031 591
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Sotilaallinen maanpuolustus

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirto-
määräraha 3 v)

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin
kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen
tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssi-
muutoksista aiheutuvien menojen maksami-
seen määrärahaa saa käyttää enintään
40 309 000 euroa.

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

Muutos liittyy tämän momentin valtuuksien
esittämistavan muutokseen siten, että valtuuk-
sista valtiolle aiheutuvia vuotuisia menoja ei
enää eritellä päätösosassa.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän
615 746 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä
tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksa-
miseen, 58 700 000 euroa vuonna 2011 myön-
nettävän Puolustusvoimien materiaalinen ke-
hittäminen 2011 -tilausvaltuuden menojen
maksamiseen, 23 000 000 euroa tilausvaltuuk-
siin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuu-
toksista aiheutuvien menojen maksamiseen
sekä 40 309 000 euroa muihin puolustusmate-
riaalihankintoihin.

Valtuustaulukko muuttuu vuoden 2010 nel-
jännessä lisätalousarviossa esitettyjen muutos-
ten johdosta seuraavanlaiseksi:

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

2011 2012 2013 2014 2015—

Yhteensä
vuodesta

2011
lähtien

Vanhat tilausvaltuudet
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) 18 573 23 251 23 250 3 287 68 361
Helikopterien huolto- ja tukeutumis-
järjestelmien kehittäminen (HTH) 5 972 5 500 2 000 13 472
Valmiusyhtymien varustamisen 
täydentäminen (VYV 2) 10 000 27 000 5 000 42 000
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2006) 108 600 15 200 123 800
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2007) 83 916 13 434 97 350
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2008) 9 180 9 040 11 210 5 227 34 657



27.3030

2011 talousarvio 737 755 000
2010 IV lisätalousarvio -2 240 000
2010 III lisätalousarvio -121 334 000
2010 talousarvio 698 059 000
2009 tilinpäätös 709 171 000

30. Sotilaallinen kriisinhallinta

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

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

Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen 
suorituskyvyn tehostaminen 
(PKILPU 2008) 35 000 20 000 55 000
Strateginen ilmakuljetuskyky (SAC) 1 920 1 920
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2009) 172 511 230 099 221 040 176 671 43 665 843 986
josta Ilmapuolustuksen kehittäminen 10 000 8 750 102 343 121 093
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2010) 143 524 119 565 111 602 374 691
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja 
hankevalmistelu 2010 
(TTK-PROTO 2010) 26 550 22 850 1 400 50 800
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 615 746 485 939 375 502 185 185 43 665 1 706 037

Uusi tilausvaltuus
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2011) 58 700 68 336 23 267 2 000 152 303

Valtuudet yhteensä 674 446 554 275 398 769 187 185 43 665 1 858 340

Käyttösuunnitelma €

01. Suomen Kosovon kriisinhallinta-
joukon menot (KFOR-operaatio) 11 100 000

02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan 
kriisinhallintajoukon menot 
(EUFOR/ALTHEA-operaatio) 210 000

03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 020 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), 

Afganistan 18 100 000
05. YKSOS:n menot (UNMIS-

operaatio), Sudan 40 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation 

menot (UNMIL-operaatio) 40 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden 

yhteiset menot 4 497 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen 

kehittämisohjelma 10 000 000

09. EU:n taisteluosastojen koulutus-
ajan palkkaus-, muutto- ja asumis-
menot sekä siirtokorvaukset 4 465 000

11. EUTM/Somalian koulutus-
operaation menot 320 000

12. Tshadin ja Keski-Afrikan tasa-
vallan kriisinhallintaoperaation 
menot 1 500 000

13. Atalanta-operaation menot 4 600 000
20. Varalla käynnissä olevien 

operaatioiden lisämenoihin ja 
niiden jatkamiseen, mahdollisiin 
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin 
sekä muihin kriisinhallinta-
menoihin 728 000

Yhteensä 58 620 000
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Käyttösuunnitelman kohdan 09. määrärahaa
on lisätty 765 000 euroa. Lisäys, joka johtuu
EU:n taisteluosastojen tarkentuneista suunnit-
teluperusteista, katetaan määrärahasiirrolla
käyttösuunnitelman kohdasta 20.

2011 talousarvio 58 620 000
2010 III lisätalousarvio -136 000
2010 I lisätalousarvio 5 800 000
2010 talousarvio 53 473 000
2009 tilinpäätös 55 814 000
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
32 368 000 euroa.

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

Vähennys talousarvioesityksen 32 708 000
euroon nähden on 340 000 euroa. Lisäyksenä
on otettu huomioon 60 000 euroa kattamaan
eduskunnalle annettavan hallituksen esityksen
julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauslaiksi
sekä perustietotekniikkahankkeen järjestelyn
suunnittelun vaatimia kustannuksia. Vähen-
nyksenä on otettu huomioon 400 000 euroa
siirtona momentille 28.40.01 IT-palveluhan-
kinnoista aiheutuvien menojen kattamiseen.
Lisäksi momentilta on siirretty neljä henkilö-
työvuotta momentille 28.10.01 verohallintoon
perustettavaan Harmaan talouden selvityskes-
kukseen.

2011 talousarvio 32 368 000
2010 IV lisätalousarvio 1 500 000
2010 III lisätalousarvio 1 969 000
2010 talousarvio 31 228 000
2009 tilinpäätös 33 586 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan
tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 159 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Vähennys 150 000 euroa talousarvioesityk-
sen 1 309 000 euroon nähden on siirtoa mo-
mentille 28.30.01. 

2011 talousarvio 1 159 000
2010 IV lisätalousarvio -835 000
2010 talousarvio 844 000
2009 tilinpäätös 675 000

10. Verotus ja tullitoimi

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
397 022 000 euroa.

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

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen
396 822 000 euroon nähden aiheutuu neljän
henkilötyövuoden palkkaus- ja muista menois-
ta verohallintoon perustettavaan Harmaan ta-
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louden selvityskeskukseen. Henkilötyövuodet
ovat siirtoa momentilta 28.01.01.

2011 talousarvio 397 022 000
2010 IV lisätalousarvio -1 500 000
2010 III lisätalousarvio 487 000
2010 talousarvio 396 324 000
2009 tilinpäätös 375 691 000

20. Palvelut valtioyhteisölle

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Määrärahasta saa maksaa ennakkomaksuja
työeläkevakuuttamisessa tarvittavien tietojär-
jestelmien hankintaan.

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

Arek Oy rakennuttaa ja ylläpitää työeläkeva-
kuuttamisessa tarvittavia tietojärjestelmiä ja
tarjoaa asiakkailleen työeläkealan yhteisessä
käytössä olevien tietojärjestelmien kautta tuo-
tettavia järjestelmäpalveluita. Arek Oy:n toi-
mintatapa pohjautuu tietojärjestelmäprojektien
hankintaan ja koordinointiin sekä järjestelmä-
kehitykseen. Arek Oy:n omistaa 11 julkis- ja
yksityissektorin työeläkevakuuttajaa, joista
valtio on yksi omistaja.

2011 talousarvio 14 448 000
2010 III lisätalousarvio 192 000
2010 talousarvio 20 848 000
2009 tilinpäätös 26 139 000

06.  (28.20.02 ja 06) Valtion IT-palvelukes-
kuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
8 731 000 euroa.

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

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen
8 231 000 euroon nähden aiheutuu kansalaisil-
le tuotettavien palveluiden aiheuttamista kus-
tannuksista.

2011 talousarvio 8 731 000
2010 IV lisätalousarvio 12 000
2010 III lisätalousarvio 20 000
2010 talousarvio 8 947 000
2009 tilinpäätös 11 792 000

88. Senaatti-kiinteistöt
1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet
Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeri-

ön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos.
Senaatti-kiinteistöjä vuoden 2011 alusta lukien
koskevan uuden liikelaitoslain mukaan Se-
naatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tila-
palveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita
palveluja valtion virastoille, laitoksille, valtion
talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muil-
le valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskun-
nalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yh-
teydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia
hallinnassaan olevasta kiinteistövarallisuudes-
ta.

2. Investoinnit 
Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta

vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöi-
nä toimivien kiinteistöosakeyhtiöiden lainoista
sekä riittävää vakuutta vastaan osakkuusyhti-
öidensä lainoista yhteensä enintään 50 milj.
euron arvosta.

4. Valtuudet
Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään

KOy ICT:n osakkeet n:ot 405-439, 994-1703,
1770-1949, 3085-3503, 4744-5351, 5926-
7500, 7819-9640, 9719-9720, 9827-9828,
9887-9888, 9975-9976 ja KOy Biocity:n osak-
keet n:ot 1-264, 265-553, 2868-5308, 5560-
8115, 8306-10204, 11056-12284, 13802-
15493, 19727-20145, 20395-20778, 20860-
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20937, 20981-21040 Turun Teknologiakiin-
teistöt Oy:lle 50 milj. euron velattomasta kaup-
pahinnasta ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen
määräämin ehdoin.

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään
Turussa sijaitsevan kiinteistön 853-41-25-3
sillä olevine rakennuksineen 14,2 milj. euron
velattomasta kauppahinnasta Bovallius-Kiin-
teistöt Oy:lle ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen
määräämin ehdoin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan kohdan 1. Palvelu- ja muut toi-
mintatavoitteet ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toinen kappale korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan kohdan 2.
Investoinnit toisen kappaleen. Päätösosan koh-
ta 4. Valtuudet lisätään talousarvioesityksen
momentin päätösosan kohdaksi 4.

Eduskunta on 13.10.2010 hyväksynyt halli-
tuksen esityksen (HE 63/2010 vp) uudeksi lii-
telaitoslaiksi. Uudessa 1.1.2011 lukien sovel-
lettavassa liikelaitoslaissa Senaatti-kiinteistö-
jen tehtävien kuvausta on muutettu aiemmasta
liikelaitoskohtaisesta laista (1196/2003) siten,
että se kuvaa paremmin uudessa laissa tarkoi-
tettua Senaatti-kiinteistöjen valtion sisäistä si-
dosyksikköasemaa.

Uuden liikelaitoslain mukaan Senaatti-kiin-
teistöt ei voi enää antaa lainaa tytär- tai osak-
kuusyhtiölleen. Tästä syystä Senaatti-kiinteis-
töjen talousarvioesityksessä mukana ollut lai-
nanantovaltuus poistetaan.

Yliopistouudistuksen osana toteutetun yli-
opistokiinteistöjen uudelleenjärjestelyn yhtey-
dessä valtion osakeomistus KOy ICT:stä olisi
tullut yliopistokiinteistöjen yleisten jakoperus-
teiden mukaan siirtyä Suomen Yliopistokiin-
teistöt Oy:öön. Kiinteistöyhtiön osakeomista-
jien välisen osakassopimuksen perusteella
osakkailla katsottiin olevan kuitenkin mahdol-
lisuus KOy ICT:n tapauksessa lunastaa siirret-
täväksi aiotut osakkeet. Turun kaupungin il-
moitettua käyttävänsä KOy ICT:n lunastamis-
mahdollisuutta siirron toteutuessa, KOy ICT:n
osakkeiden siirrosta yliopistokiinteistöyhtiöön
luovuttiin. Ensisijaisena tavoitteena olleen siir-

ron yliopistoyhtiölle estyttyä, KOy ICT:n osa-
keomistuksen myyminen Turun kaupungille
arvioitiin jo yliopistokiinteistöjärjestelyn yhte-
ydessä valtion kokonaisedun kannalta järke-
vimmäksi vaihtoehdoksi eikä osakkeita ole
valtion kiinteistöstrategian kannalta tarpeellis-
ta pitää valtion omistuksessa. Turun kaupungin
esityksestä valtion osakeosuus on tarkoitus
myydä tätä varten perustetulle ja kaupungin
vähemmistöomisteiselle Turun Teknologia-
kiinteistöt Oy:lle.

KOy Biocity:n omistuksessa oleva raken-
nuskanta on kiinteä osa ICT-talon korttelia.
Turun kaupungin tavoitteena on luoda kehitys-
edellytykset koko korttelille omistuksen koko-
amisella. Valtiolla ei ole tarvetta pitää omis-
tuksessaan myöskään tämän kiinteistöyhtiön
osakeomistusta. Siten KOy Biocity:n osake-
omistuksen myyminen yhdessä KOy ICT:n
osakeomistuksen kanssa on taloudellisesti ja
valtion kokonaisedun sekä kiinteistövaralli-
suuden tulevan kehittämisen kannalta järke-
vää.

Koska KOy ICT:n osakkeiden siirtoa Suo-
men yliopistokiinteistöyhtiölle ei voitu toteut-
taa yliopistokiinteistöjärjestelyn yhteydessä,
Suomen Yliopistokiinteistöyhtiöön siirrettiin
vastaavasti muuta valtion kiinteistövarallisuut-
ta.

Opetusministeriö siirsi Turun kaupungissa
sijaitsevan valtion erityisammattioppilaitoksen
(Aurainstituutin) toiminnan yksityiselle koulu-
tuksen järjestäjälle S. ja A. Bovalliuksen sääti-
ölle 1.1.2009 alkaen. Oppilaitoksen käytössä
olevat tilat on vuokrattu toistaiseksi voimassa
olevalla vuokrasopimuksella Senaatti-kiinteis-
töiltä. Omistuksen siirtyessä koulutuksen jär-
jestäjälle kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon liit-
tyviä omistajavastuulla olevia tehtäviä voidaan
sisällyttää osaksi erityisoppilaitoksen oppilail-
leen tarjoamaa koulutusta. Koska valtion ko-
konaisedun kannalta ei ole välttämätöntä omis-
taa yksityisessä koulutustoiminnassa olevia
kiinteistöjä, jolloin sen myyntiä voidaan pitää
perusteltuna. Bovallius-Kiinteistöt Oy on eri-
tyisoppilaitostoimintaa harjoittavan S. ja A.
Bovalliuksen säätiön täysin omistama yhtiö.



28.30 35

2011 talousarvio —
2010 III lisätalousarvio —
2010 I lisätalousarvio —
2010 talousarvio —
2009 tilinpäätös —

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
44 857 000 euroa.

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

Lisäys 150 000 euroa talousarvioesityksen
44 707 000 euroon nähden on siirtoa momen-

tilta 28.01.21 mikrosimulaatiomallin kehittä-
miseen. 

2011 talousarvio 44 857 000
2010 IV lisätalousarvio 180 000
2010 III lisätalousarvio 241 000
2010 talousarvio 44 145 000
2009 tilinpäätös 46 072 000

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
50 005 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 49 201 000 eu-
roon nähden on 804 000 euroa, missä on otettu
huomioon lisäyksenä 200 000 euroa valtion
IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelujen myö-
hästymisestä aiheutuvasta lisälaskusta aluehal-
lintovirastolle jouduttaessa turvautumaan ny-
kyisiin HALTIK:in tuottamiin palveluihin,

400 000 euroa IT-palveluhankinnoista aiheu-
tuvien menojen kattamiseen siirtona momen-
tilta 28.01.01 ja 254 000 euroa palkkausten so-
pimustarkistuksen johdosta sekä vähennykse-
nä 50 000 euroa siirtona momentille 26.10.01
aluehallintovirastojen poliisin vastuualueiden
henkilöstön työterveyshuolto- ja työpaikka-
ruokailujärjestelyjä varten. 

2011 talousarvio 50 005 000
2010 IV lisätalousarvio 643 000
2010 III lisätalousarvio 1 900 000
2010 talousarvio 48 138 000

50. Eläkkeet ja korvaukset

15. Eläkkeet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 3 868 145 000 eu-

roa.

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

Muutos talousarvioesityksen 3 828 574 000
euroon nähden on 39 571 000 euroa. Muutok-
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sessa on otettu huomioon lisäyksenä
54 716 000 euroa, mikä johtuu siitä, että eläk-
keitä on alkanut ennakoitua enemmän ja ne
ovat alkaneet aikaisempia vuosia suurempina,
sekä vähennyksenä 15 145 000 euroa TyEL-
indeksitasotarkistuksen johdosta.

2011 talousarvio 3 868 145 000
2010 IV lisätalousarvio 14 500 000
2010 talousarvio 3 680 509 000
2009 tilinpäätös 3 569 417 288

16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 2 765 000 euroa. 
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 11 000 euroa talousarvioesityksen
2 776 000 euroon nähden aiheutuu TyEL-in-
deksitasotarkistuksesta.

2011 talousarvio 2 765 000
2010 talousarvio 20 320 000
2009 tilinpäätös 19 397 222

17. Muut eläkemenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 30 944 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen päätösosan ensimmäisen kap-
paleen.

Vähennys 121 000 euroa talousarvioesityk-
sen 31 065 000 euroon nähden aiheutuu TyEL-
indeksitasotarkistuksesta.

2011 talousarvio 30 944 000
2010 talousarvio 30 540 000
2009 tilinpäätös 29 411 525

63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuu-
luvat eläkemenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 102 365 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 401 000 euroa talousarvioesityk-
sen 102 766 000 euroon nähden aiheutuu
TyEL-indeksitasotarkistuksesta.

2011 talousarvio 102 365 000
2010 talousarvio 79 500 000
2009 tilinpäätös 62 572 404

80. Ahvenanmaan maakunnan tukeminen

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 191 053 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Lisäys 2 377 000 euroa talousarvioesityksen
188 676 000 euroon nähden aiheutuu tässä täy-
dentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioi-
den muutoksista.

2011 talousarvio 191 053 000
2010 IV lisätalousarvio -1 214 000
2010 III lisätalousarvio 7 804 000
2010 talousarvio 168 342 000
2009 tilinpäätös 164 486 434

31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talouar-

vioesityksen momentin päätösosan ensimmäi-
sen kappaleen.

Vähennys 10 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 25 000 000 euroon nähden aiheutuu tar-
kentuneista arvioista.

2011 talousarvio 15 000 000
2010 III lisätalousarvio -21 800 000
2010 talousarvio 25 000 000
2009 tilinpäätös 24 033 038
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40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ah-
venanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 9 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 2 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 11 000 000 nähden aiheutuu tarkentu-
neista arvioista.

2011 talousarvio 9 000 000
2010 IV lisätalousarvio -3 200 000
2010 talousarvio 10 000 000
2009 tilinpäätös 8 310 603

90. Kuntien tukeminen

20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestel-
mähankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus
Valtiovarainministeriö saa tehdä vuonna

2011 valtion SADe-ohjelmaan sisältyvissä
Oman terveyden, Hyvinvointipalvelusuunnit-
telun, Oppijan, Osallistumisympäristön, Ra-
kennetun ympäristön sekä Työnantaja ja Yri-
tykseen perustajan palvelukokonaisuuksissa
sopimuksia tai muita sitoumuksia (tietojärjes-
telmähankinnoista ja -toimituksista) siten, että
niistä aiheutuu menoja vuonna 2011 ja myö-
hempinä vuosina yhteensä enintään
14 000 000 euroa. 

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

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista
ja sopimuksista aiheutuu menoja 2 000 000 eu-
roa vuonna 2011, 4 000 000 euroa vuonna
2012, 5 000 000 euroa vuonna 2013 ja
3 000 000 euroa vuonna 2014 eli vuodesta
2011 lähtien yhteensä 14 000 000 euroa.

2011 talousarvio 20 000 000
2010 III lisätalousarvio —
2010 talousarvio 11 850 000
2009 tilinpäätös 7 500 000

31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki
ja kuntien yhteistoiminta-avustukset (arvio-
määräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
4) enintään 760 000 euroa kuntajakolain

16 §:n mukaisten erityisten selvitysten toimit-
tamisesta aiheutuneiden kustannusten maksa-
miseen sekä avustuksiin kunnille niistä kustan-
nuksista, joita niille aiheutuu yhdistymiseen
liittyvistä esiselvityksistä ja selvitysmenette-
lystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupun-
kiseuduilla annetun lain mukaisten kaupunki-
selvittäjien kustannusten korvaamiseen. 

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

Kohdan neljä muutos johtuu siitä, että halli-
tus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen
liittyvän esityksen laiksi selvitysmenettelystä
yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseu-
duilla, jonka mukaisiin selvityksiin valtiova-
rainministeriö voi asettaa yhden tai useamman
henkilön (kaupunkiseutuselvittäjä). Kaupunki-
selvittäjästä aiheutuvat kustannukset on tarkoi-
tus korvata valtion varoista. Menettelyn tavoit-
teena on kaupunkiseudun kuntien välisen yh-
teistyön tukeminen ja vahvistaminen. 

2011 talousarvio 114 460 000
2010 talousarvio 114 008 000
2009 tilinpäätös 133 606 823
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92. EU ja kansainväliset järjestöt

Valtuus
Pohjoismaiden Investointipankin pääomankorotukseen saadaan sitoutua siten, että Suomen

osuus pankin takuupääomasta korotetaan 322 360 000 eurolla 1 088 148 207 euroon.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa lisätään talousarvioesityksen luvun päätösosaksi. 
Pohjoismaiden Investointipankin neuvosto on päättänyt pankin pääoman korottamisesta 2 mrd.

eurolla nykyisestä 4 141 903 086 eurosta 6 141 903 086 euroon. Pankin pääomankorotuksen tar-
koituksena on turvata pankin toimintaedellytykset edistää jäsenmaidensa kilpailukykyä ja edistää
ympäristön suojelua myöntämällä lainoja erityisesti sellaisiin hankkeisiin, jotka kuuluvat pankin
neljään painopistealueeseen, jotka ovat ympäristö, energia, kuljetus ja logistiikka sekä innovaa-
tiot. Pääomankorotus toteutetaan kasvattamalla ainoastaan pankin takuupääomaa, jonka jäsen-
maat ovat velvollisia rahoittamaan vain, jos pankin omien velvoitteiden täyttäminen sitä vaatii eli
pääomankorotukseen ei sisälly sisään maksettavaa osuutta. Näin ollen pääomankorotuksesta ei
aiheudu Suomelle välittömiä maksuvelvoitteita. Suomen vastuu pankin pääomasta kuitenkin li-
sääntyy korotuksen määrällä eli runsaalla 322 milj. eurolla. Suomen osuus Pohjoismaiden inves-
tointipankin pääomasta tulee korotuksen jälkeen olemaan 17,7 %. Pääomankorotuksen on tarkoi-
tus astua voimaan 1.1.2011 lukien.

69. Maksut Euroopan unionille (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään 1 760 000 000 eu-
roa.

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

Vähennys 10 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 1 770 000 000 euroon nähden aiheutuu
tarkentuneista arvioista.

2011 talousarvio 1 760 000 000
2010 IV lisätalousarvio -145 000 000
2010 talousarvio 1 800 000 000
2009 tilinpäätös 1 647 902 623
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Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
2 489 000 euroa.

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

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen
2 289 000 euroon nähden aiheutuu korkea-
koulujen arviointineuvoston toimintamenojen
kasvusta siirtona momentilta 29.40.20.

2011 talousarvio 2 489 000
2010 talousarvio 2 289 000

10. Yleissivistävä koulutus

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
45 610 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 45 450 000 eu-
roon nähden on 160 000 euroa, mistä 50 000
euroa aiheutuu Suomalais-venäläisen koulun
ja 110 000 euroa Haukkarannan koulun korja-

uksiin liittyvistä vuokramenoista vuoden 2010
neljännen lisätalousarvioesityksen perustelui-
hin viitaten.

2011 talousarvio 45 610 000
2010 IV lisätalousarvio 56 000
2010 III lisätalousarvio 322 000
2010 talousarvio 46 482 000
2009 tilinpäätös 55 792 000
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30. Aikuiskoulutus

31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen
lisäkoulutukseen (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
2) enintään 8 050 000 euroa työelämän pal-

velutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittä-
miseen, näyttötutkintojen koe- ja materiaali-
palveluihin sekä edellisiin vuosiin kohdistu-
viin loppusuorituksiin ja oikaisuihin.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia
opiskelijatyövuosia on enintään 16 600. Opis-
kelijatyövuosikiintiön estämättä määrärahaa
saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien val-
tionosuuksien maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäisen
kappaleen kohta kaksi korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen
kohdan kaksi ja päätösosan toinen kappale kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan
kolmannen kappaleen.

2011 talousarvio 148 629 000
2010 talousarvio 147 240 000
2009 tilinpäätös 139 225 811

52. Valtionavustus vapaan sivistystyön pe-
rustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus
Vuonna 2011 saa myöntää perustamishank-

keisiin valtionavustusta yhteensä enintään
1 000 000 euroa.

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

Myönnettävistä avustuksista arvioidaan
vuonna 2012 aiheutuvan valtiolle menoja
308 000 euroa, mikä on tarkoitus huomioida
vähennyksenä momentin 29.30.30 määrära-
hassa.

2011 talousarvio 1 000 000
2010 talousarvio 1 000 000
2009 tilinpäätös 1 000 000

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset
menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 22 536 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 200 000 euroa talousarvioesityk-
sen 22 736 000 euroon nähden aiheutuu siir-
rosta momentille 29.01.04.

2011 talousarvio 22 536 000
2010 IV lisätalousarvio 2 500 000
2010 III lisätalousarvio —
2010 talousarvio 21 436 000
2009 tilinpäätös 25 320 000

52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yli-
opiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tut-
kimustoimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 31 707 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) 30 400 000 euroa Helsingin yliopiston

opetus- ja tutkimustoiminnan rahoittamiseen
2) 1 307 000 euroa Itä-Suomen yliopiston

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

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 26 100 000 euroa talousarvioesityk-

sen 5 607 000 euroon nähden aiheutuu apteek-
kimaksutulojen vähenemisen kompensoimi-
sesta Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoille.

Hallitus antaa talousarvioesitykseen liittyvän
esityksen apteekkimaksusta annetun lain (148/
1946) muuttamiseksi siten, että myös Helsin-
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gin ja Itä-Suomen yliopistojen apteekit mak-
saisivat apteekkimaksun valtiolle. Lakia sovel-
lettaisiin ensimmäisen kerran apteekkimak-
suun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden
2010 liikevaihdon perusteella. Hallitus antaa
samalla talousarvioesitykseen liittyvän esityk-
sen yliopistolain (558/2009) muuttamiseksi si-
ten, että Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen
yliopistolle korvataan vuosittain määrä, joka
vastaa yliopiston apteekkiliikkeestä suoritettua
apteekkimaksua. Vuoden 2009 tiedoilla lasket-
tuna apteekkimaksut ovat Helsingin yliopistol-
la 24,9 milj. euroa ja Itä-Suomen yliopistolla
1,2 milj. euroa.

2011 talousarvio 31 707 000
2010 III lisätalousarvio 107 000
2010 talousarvio 5 500 000

53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voitto-
varat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 100 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
11) tutkimusaineistojen käytön saatavuuden

parantamiseksi ja tutkimuksen infrastruktuuri-
hankkeisiin myönnettäviin valtionavustuksiin
ja valtion laitosten vastaavien hankkeiden me-
nojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohta 11) korvaa ta-
lousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdan 11).

Lisäys 5 833 000 euroa talousarvioesityksen
94 467 000 euroon nähden on tarkoitus koh-
dentaa päätösosan kohtaan 11). Rahoitettavilla
toimenpiteillä on työllisyyttä edistäviä vaiku-
tuksia.

2011 talousarvio 100 300 000
2010 I lisätalousarvio 5 833 000
2010 talousarvio 89 964 000
2009 tilinpäätös 86 904 892

89. Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yli-
opistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määrära-
ha)

Momentille myönnetään 211 250 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Julkisoikeudellisten yliopistojen itselleen
asettamien varainhankinnan tavoitteiden mu-
kaan yliopistojen tavoitteena on saada yksityi-
siä pääomasijoituksia yhteensä 84 500 000 eu-
roa. Mikäli nämä tavoitteet toteutuisivat täysi-
määräisesti, edellyttäisi se aiemman 5/2-
jakosuhdelinjauksen mukaisesti 211 250 000
euron valtion vastinrahoitusta. Jotta valtion ra-
hoituspanos ei olisi este yksityisen pääoman
hankinnalle, ehdotetaan valtion finanssisijoi-
tus budjetoitavaksi yliopistojen asettamia ta-
voitteita vastaavasti. Tästä johtuen momentin
määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi
111 250 000 eurolla talousarvioesityksen
100 000 000 euroon nähden. Valtion sijoituk-
sen todellinen määrä määräytyy myöhemmin
aiemman jakosuhdelinjauksen mukaisesti riip-
puen aidon yksityisen sijoituksen määrästä.

Määräaikaa muiden rahoittajatahojen valtion
vastinrahoitukseen kytkeytyville sijoituksille
julkisoikeudellisten yliopistojen pääomiin jat-
ketaan kuudella kuukaudella 30.6.2011 saak-
ka. Valtionsijoituksen todellinen määrä mää-
räytyy myöhemmin aiemman jakosuhdelinja-
uksen mukaisesti riippuen aidon yksityisen
sijoituksen määrästä.

2011 talousarvio 211 250 000
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80. Taide ja kulttuuri

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

Momentille myönnetään 220 662 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) taiteen ja kulttuurin edistämistä tarkoitta-

vien toimenpiteiden ja tapahtumien rahoitta-
miseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-,
selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja
muiden menojen maksamiseen sekä valtion vi-
rastojen ja laitosten kulttuuria koskeviin kokei-
lu- ja tutkimushankkeisiin

2) taideteosten hankkimiseen ja hoitoon val-
tion ja yliopistojen kiinteistöihin sekä niiden
käytössä oleviin rakennuksiin ja vähälevikki-
sen laatukirjallisuuden hankkimiseen yleisiin
kirjastoihin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohdat 1) ja 2) kor-
vaavat talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan toisen kappaleen kohdat 1) ja 2).

Lisäys talousarvioesityksen 207 828 000 eu-
roon nähden on 12 834 000 euroa, josta
6 334 000 euroa on tarkoitus kohdentaa kult-

tuurin toimialan työllisyyttä parantaviin hank-
keisiin ja 6 500 000 euroa Turku Euroopan
kulttuuripääkaupunki 2011 -hankkeen tukemi-
seen.

2011 talousarvio 220 662 000
2010 I lisätalousarvio 11 550 000
2010 talousarvio 197 922 000
2009 tilinpäätös 204 432 624

72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartut-
taminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 739 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen
239 000 euroon nähden aiheutuu hankintamää-
rärahatason turvaamisesta.

2011 talousarvio 739 000
2010 talousarvio 739 000
2009 tilinpäätös 739 000

90. Liikuntatoimi

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voitto-
varat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistä-
miseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 143 286 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 8 333 000 euroa talousarvioesityksen
134 953 000 euroon nähden on tarkoitus koh-

dentaa erityisesti työllisyyttä elvyttäviin
liikuntapaikkarakentamishankkeisiin ja väes-
tön liikunnallisen elämäntavan edistämiseen.

2011 talousarvio 143 286 000
2010 I lisätalousarvio 7 500 000
2010 talousarvio 128 521 000
2009 tilinpäätös 124 300 087
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91. Nuorisotyö

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voitto-
varat nuorisotyön edistämiseen (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 51 583 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
7) etsivään nuorisotyöhön, nuorten työpaja-

toiminnan valtakunnalliseen tukeen, ehkäise-
vään päihde- ja huumetyöhön, sosiaaliseen
nuorisotyöhön sekä muuhun nuorten sosiaali-
seen vahvistamiseen.

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

tösosan toisen kappaleen kohta 7) korvaa ta-
lousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdan 7).

Lisäys 3 000 000 euroa talousarvioesityksen
48 583 000 euroon nähden on tarkoitus koh-
dentaa erityisesti etsivän nuorisotyön ja nuor-
ten työpajatoiminnan tukemiseen.

2011 talousarvio 51 583 000
2010 I lisätalousarvio 5 117 000
2010 talousarvio 46 267 000
2009 tilinpäätös 44 740 432
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

20. Maatalous

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

Valtuus
Vuonna 2011 Manner-Suomessa tehtävistä

uusista luonnonhaittakorvauksen kansallisen
lisäosan sitoumuksista saa aiheutua menoja
vuosina 2012—2015 yhteensä enintään
31 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan valtuuskoh-
dan kappale korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan valtuukohdan ensimmäisen
kappaleen.

Myöntämisvaltuuden vähennys 5 000 000
euroa talousarvioesityksen 36 000 000 euroon
nähden aiheutuu ns. jonopeltojen purkamisesta
vuonna 2011 noin 18 300 hehtaarilla.

2011 talousarvio 559 165 000
2010 III lisätalousarvio —
2010 talousarvio 558 265 000
2009 tilinpäätös 560 365 000

43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hy-
vinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset in-
vestoinnit (siirtomääräraha 2 v)

Valtuus
Vuonna 2011 saa tehdä EU:n komission vuo-

sille 2007—2013 hyväksymän maatalouden
ympäristötukijärjestelmän ja eläinten hyvin-
vointia edistävien tukien mukaisia sitoumuksia
ja sopimuksia sekä ei-tuotannollisten inves-
tointien tukijärjestelmän tukien myöntämis-

päätöksiä siten, että niistä aiheutuu vuosina
2012—2020 menoja yhteensä enintään
139 000 000 euroa.

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

Myöntämisvaltuuden lisäys 55 000 000 eu-
roa talousarvioesityksen 84 000 000 euroon
nähden aiheutuu ns. jonopeltojen purkamisesta
vuonna 2011 noin 18 300 hehtaarilla.

2011 talousarvio 372 210 000
2010 IV lisätalousarvio —
2010 III lisätalousarvio —
2010 talousarvio 362 238 000
2009 tilinpäätös 348 915 000

44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha
2 v)

Valtuus
Vuonna 2011 saa tehdä EU:n komission vuo-

sille 2007—2013 hyväksymän luonnonhaitta-
korvausjärjestelmän mukaisia sitoumuksia si-
ten, että niistä aiheutuu vuosina 2012—2015
menoja yhteensä enintään 116 000 000 euroa.

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

Myöntämisvaltuuden lisäys 22 000 000 eu-
roa talousarvioesityksen 94 000 000 euroon
nähden aiheutuu ns. jonopeltojen purkamisesta
vuonna 2011 noin 18 300 hehtaarilla.
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2011 talousarvio 422 673 000
2010 IV lisätalousarvio —
2010 III lisätalousarvio —
2010 talousarvio 422 673 000
2009 tilinpäätös 422 673 000

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)
Määrärahaa saa käyttää: 
1) eläintautien vastustamisesta ja ennalta eh-

käisemisestä, eläinsuojelusta ja muusta eläin-
lääkintähuollosta, korvauksista, eräistä valti-
onavuista, koulutuksesta, Helsingin yliopistol-
le eläinlääkäreiden erikoistumisesta sekä
tutkimusapurahojen myöntämisestä aiheutuvi-
en menojen maksamiseen

3) enintään 3 340 000 euroa kunnilta ostetta-
vista palveluista aiheutuviin menoihin

4) enintään 600 000 euroa pienteurastamojen
tarkastusmaksujen kohtuullistamisesta aiheu-
tuviin menoihin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1) ja
päätösosan kappaleen kohdat 3) ja 4) lisätään
talousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen vastaaviksi kohdiksi.

2011 talousarvio 5 430 000
2010 talousarvio 5 430 000
2009 tilinpäätös 2 068 224

60. Metsätalous

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

Momentille myönnetään 48 805 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 300 000 euroa talousarvioesityksen
48 505 000 euroon nähden aiheutuu pienpuun
energiatukijärjestelmän toimeenpanosta.

Momentin 30.60.47 selvitysosaan viitaten
hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesityk-
seen liittyvän esityksen kestävän metsätalou-
den rahoituslain muuttamisesta ja laiksi pien-
puun energiatuesta. Esityksen mukaan metsä-
keskukset vastaavat pienpuun energiatuen
myöntämisestä, maksamisesta ja valvonnasta.
Tukijärjestelmän käyttöönotto edellyttää muu-
toksia metsäkeskusten tietojärjestelmiin, joi-

hin arvioidaan tarvittavan kertamenona
300 000 euroa.

2011 talousarvio 48 805 000
2010 III lisätalousarvio 210 000
2010 talousarvio 49 029 000
2009 tilinpäätös 47 668 000

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaa-
miseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 76 030 000 euroa.
Valtuus
Vuonna 2011 saa tehdä edellä mainitun lain

mukaisia tukipäätöksiä enintään 81 410 000
eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
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tösosan valtuuskohta korvaa talousarvioesityk-
sen momentin valtuuskohdan.

Lisäys talousarvioesityksen 72 780 000 eu-
ron määrärahaan nähden on 3 250 000 euroa ja
74 410 000 euron myöntämisvaltuuteen näh-
den 7 000 000 euroa.

Määrärahan muutoksessa on otettu vähen-
nyksenä huomioon 3 750 000 euroa pienpuun
energiatukijärjestelmän toimeenpanosta ja
määrärahan sekä myöntämisvaltuuden lisäyk-
senä 7 000 000 euroa valtion tukemiin yksi-
tyismetsien metsänhoito- ja perusparannustöi-
hin, energiapuun korjuuseen ja haketukseen
sekä myrskytuhoista kärsineiden yksityismet-
sien uudistamiseen.

Momentin 30.60.47 selvitysosaan viitaten
hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesityk-
seen liittyvän esityksen kestävän metsätalou-
den rahoituslain muuttamisesta ja laiksi pien-
puun energiatuesta. Samalla ehdotetaan ku-
mottavaksi kestävän matsätalouden
rahoituksesta annetusta laista sen 14 ja 15 §:t,
jotka koskevat energiapuun korjuuta ja hake-
tusta. Lain muutos arvioidaan saatettavan voi-
maan 1.4.2011.

2011 talousarvio 76 030 000
2010 IV lisätalousarvio 8 000 000
2010 talousarvio 72 280 000
2009 tilinpäätös 79 470 229

45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siir-
tomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmeno-
jen ja enintään viittä henkilötyövuotta vastaa-
van määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta
määräaikaisiin tehtäviin aiheutuvien menojen
maksamiseen sekä EU:n rahastojen tuella to-
teutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta
koskevien menojen maksamiseen.

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

Määrärahalla palkattavien henkilöiden enim-
mäismäärän lisääminen talousarvioesitykseen
sisältyvästä yhdestä viiteen mahdollistaa sen,
että myös valtion virastojen ja laitosten on

mahdollista osallistua momentin määrärahalla
toteutettavien valtakunnallisten metsien luon-
nonhoitoa ja biologista monimuotoisuutta
edistävien hankkeiden toteuttamiseen. Hank-
keiden toteuttajatahot valitaan tarjouskilpailun
perusteella.

2011 talousarvio 11 325 000
2010 talousarvio 10 325 000
2009 tilinpäätös 7 965 000

47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään 13 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää pienpuun energiatu-

esta annetun lain mukaisten tukien maksami-
seen.

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

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesi-
tykseen liittyvän esityksen kestävän metsätalo-
uden rahoituslain muuttamisesta ja laiksi pien-
puun energiatuesta. Tarkoituksena on, että laki
pienpuun energiatuesta ja muutettu kestävän
metsätalouden rahoituslaki tulisivat voimaan
samanaikaisesti.

Nykyisin energiapuun käyttöä edistetään
kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun
lain (1094/1996) nojalla myönnettävillä ener-
giapuun korjuun ja haketuksen tuilla, joita var-
ten määrärahaa ja valtuutta on osoitettu mo-
mentilla 30.60.44. Hallituksen esityksellä
nämä kaksi erillistä tukea muutetaan yhdeksi
uudeksi tueksi (pienpuun energiatuki) ja sitä
koskevat säännökset sisällytetään lakiin pien-
puun energiatuesta. Jatkossa kestävän metsäta-
louden rahoituslain (544/2007) nojalla myön-
nettävien tukien tarkoituksena on edistää
puuntuotantoa ja turvata metsien biologista
monimuotoisuutta, kun taas uuden pienpuun
energiatukea koskevan lain tavoitteena on
puun energiakäytön lisääminen.

Lait voidaan saattaa voimaan määräaikaisel-
la valtioneuvoston asetuksella vasta, kun Eu-
roopan yhteisön komissio on hyväksynyt uu-
den pienpuun energiatuen. Koska tarkkaa voi-
maantuloajankohtaa ei tiedetä ja
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siirtymäsäännösten vuoksi energiapuun kor-
juuseen ja haketukseen joudutaan tukea mak-
samaan vuonna 2011 edelleen kestävän metsä-
talouden rahoituksesta annetun lain (1094/
1996) nojalla, on energiapuun korjuuseen ja
haketukseen varattu määrärahaa myös mo-
mentilla 30.60.44. Lakien on arvioitu tulevan
voimaan 1.4.2011.

Pienpuun energiatuen tavoitteena on edistää
pienpuun energiakäyttöä. Arvioiden mukaan
vuonna 2020 lämpö- ja voimalaitosten käyttä-
mästä energiapuusta noin 5 milj. m3 olisi nuo-
rista metsistä korjattua energiapuuta, kun tällä
hetkellä energiapuuta korjataan nuorista met-
sistä valtion tuella vuosittain noin 1,5 milj. m3.

2011 talousarvio 13 500 000
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Liikenneverkko

78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään 249 600 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
2) väyläverkon kehittämisinvestointien to-

teuttamisesta aiheutuviin menoihin.
Valtuus
Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan ai-

kaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien
mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuuksia
ei ole käytetty.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen, toisen
kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesityk-
sen momentin päätösosan toisen kappaleen
kohdan 2) ja valtuuskohta korvaa talousarvio-
esityksen momentin päätösosan valtuuskoh-
dan.

Vähennys 3 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 252 600 000 euroon nähden ja valtuus-
kohdan kohdan 2) poisto aiheutuvat Kemi—
Äkäsjoki -radan perusparannuksesta luopumi-
sesta ja Muonionjoen silta -hankkeesta luopu-
misesta.

Päätösosan toisen kappaleen korjaus aiheu-
tuu tarpeesta maksaa momentilta hankkeiden
toteuttamiseen kiinteästi liittyviä kulutusme-
noja.

Talousarvioesitykseen nähden momentin
määräraha on muutettu kolmevuotiseksi siirto-
määrärahaksi.

2011 talousarvio 249 600 000
2010 IV lisätalousarvio 1 500 000
2010 III lisätalousarvio 13 800 000
2010 talousarvio 428 600 000
2009 tilinpäätös 365 333 088

79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomäärä-
raha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää: 
2) hankkeen E18 Koskenkylä—Kotka moot-

toritien ja hankkeen Kokkola—Ylivieska 2.
raide elinkaarihankkeiden toteuttamisesta ai-
heutuviin menoihin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta 2) lisätään talousarvioesityksen momen-
tin toisen kappaleen uudeksi kohdaksi 2). Sa-
malla talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan toisen kappaleen nykyinen kohta 2)
siirtyy kohdaksi 3).

Päätösosan toisen kappaleen täydennys ai-
heutuu tarpeesta maksaa momentilta hankkei-
den toteuttamiseen kiinteästi liittyviä kulutus-
menoja.

2011 talousarvio 60 350 000
2010 IV lisätalousarvio 2 700 000
2010 talousarvio 66 500 000
2009 tilinpäätös 57 500 000
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30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut

46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Valtuus. Vuonna 2011 saa tehdä vuoden

2010 myöntämisvaltuuden mukaisia sitou-
muksia varustamoiden uudisalusinvestointien
ympäristötukiin valtionavustuslain (688/2001)
perusteella annettavan valtioneuvoston asetuk-
sen mukaisesti siltä osin kuin valtuutta ei ole
käytetty.

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

Vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarvi-
ossa alusinvestointien ympäristötukeen myön-
nettyä 30 milj. euron valtuutta ei ehditä käyttää
vuoden 2010 aikana, vaan avustuspäätöksiä
saatetaan tehdä myös vuonna 2011. Tuki on
kertaluoteinen ja tukea maksetaan aikaisintaan
vuonna 2012.

2011 talousarvio —
2010 I lisätalousarvio —



50

Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
51 082 000 euroa.

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

Muutos talousarvioesityksen 51 081 000 eu-
roon nähden on 1 000 euroa, missä on otettu
huomioon lisäyksenä 55 000 euroa yhden hen-
kilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona
momentilta 32.01.02 ja vähennyksenä 54 000
euroa tietojärjestelmämenojen siirtona mo-
mentille 32.01.02.

2011 talousarvio 51 082 000
2010 III lisätalousarvio 521 000
2010 talousarvio 52 107 000
2009 tilinpäätös 53 963 000

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
208 406 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös: 
6) 1 000 000 euroa Yritys-Suomi -portaalin

kehittämiseen ja ylläpitoon.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen

kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohta kuusi lisätään

talousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdaksi kuusi.

Muutos talousarvioesityksen 207 031 000
euroon nähden on 1 375 000 euroa, missä on
otettu huomioon lisäyksenä 52 000 euroa yh-
den henkilön palkkaus- ja muiden menojen
siirtona momentilta 32.30.01, 1 000 000 euroa
Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja yllä-
pitoon siirtona momentilta 32.20.41, 54 000
euroa tietojärjestelmämenojen siirtona mo-
mentilta 32.01.01 sekä 324 000 euroa palkka-
usten sopimustarkistuksesta johtuen ja vähen-
nyksenä 55 000 euroa yhden henkilön palkka-
us- ja muiden menojen siirtona momentille
32.01.01.

2011 talousarvio 208 406 000
2010 IV lisätalousarvio 1 272 000
2010 III lisätalousarvio 4 136 000
2010 I lisätalousarvio 1 000 000
2010 talousarvio 215 078 000

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 78 266 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 14 000 000 euroa talousarvioesityk-
sen 64 266 000 euroon nähden aiheutuu meno-
arvion tarkentumisesta ja arvonlisäverokannan
muuttumisesta.
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2011 talousarvio 78 266 000
2010 IV lisätalousarvio 12 500 000
2010 III lisätalousarvio -965 000
2010 talousarvio 64 356 000
2009 tilinpäätös 68 500 583

20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen

02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 2 000 000 euroa Teknologian

tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain 7 §:ssä
mainittuihin sijoituksiin.

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

Talousarvioesitykseen nähden momentin ni-
mike on muutettu.

2011 talousarvio 86 720 000
2010 III lisätalousarvio 264 000
2010 talousarvio 85 672 000
2009 tilinpäätös 95 369 000

03. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
16 628 000 euroa.

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

Lisäys 24 000 euroa talousarvioesityksen
16 604 000 euroon nähden aiheutuu palkkaus-
ten sopimustarkistuksesta.

2011 talousarvio 16 628 000
2010 III lisätalousarvio 48 000
2010 talousarvio 12 037 000
2009 tilinpäätös 10 149 000

41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjes-
töille elinkeinopolitiikan edistämiseksi  (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään 39 852 000 euroa.
Keksintötoiminnan tukemiseen ja edistämi-

seen sekä sen toiminnan menoista aiheutuviin
kustannuksiin, ulkomaisten investointien edis-
tämisestä aiheutuviin kustannuksiin ja muotoi-
lun hyödyntämisen tehostamiseen elinkeino-
toiminnassa voidaan palvelujen julkiseen pal-
veluun verrattavan luonteen vuoksi myöntää
EU:n yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin anne-
tun määritelmän mukaisesti yleisavustusta
kustannusten täyttä määrää vastaavasti. Myös
pk-yrityksille tarkoitettujen palvelujen, luovi-
en alojen yritystoiminnan ja luovan talouden
edistämiseen voidaan erityisissä tapauksissa
niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tu-
loksellisuuden perusteella myöntää valtion-
avustusta kustannusten täyttä määrää vastaa-
vasti. Edelleen Finpro ry:n toiminnasta osa
vientikeskusverkoston ylläpidosta sekä osa ko-
timaan yksiköiden toiminnasta ovat sellaisia
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin kuuluvia
toimintoja, jotka voidaan rahoittaa täyttä kus-
tannusmäärää vastaavasti.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätöspe-
rusteisena.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen, pää-
tösosan toinen kappale korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan kolmannen kap-
paleen, päätösosan kolmas kappale lisätään
talousarvioesityksen momentin päätösosan
neljänneksi kappaleeksi ja talousarvioesityk-
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sen momentin päätösosan toisen kappaleen
kohta viisi poistetaan.

Vähennys talousarvioesityksen 41 052 000
euroon nähden on 1 200 000 euroa, missä
1 000 000 euroa aiheutuu Yritys-Suomi -por-
taalin menojen siirrosta momentille 32.01.02
ja 200 000 euroa standardisointitoiminnan me-
nojen siirrosta momentille 32.60.28.

2011 talousarvio 39 852 000
2010 IV lisätalousarvio 3 000 000
2010 talousarvio 40 917 000
2009 tilinpäätös 43 018 000

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yh-
teishankkeisiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 26 410 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 1 750 000 euroa talousarvioesityksen
24 660 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
2010 neljännessä lisätalousarvioesityksessä
ehdotetusta valtuuden korotuksesta.

2011 talousarvio 26 410 000
2010 IV lisätalousarvio —
2010 talousarvio 24 100 000
2009 tilinpäätös 23 027 988

83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 104 900 000 euroa. 
Valtuus. Vuonna 2011 uusia lainoja saa

myöntää enintään 102 823 000 eurolla. Mikäli
vuoden 2010 myöntämisvaltuutta on jäänyt
käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta
tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna 2011. 

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

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen
102 900 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
2010 ensimmäisessä lisätalousarviossa teh-
dyistä muutoksista.

2011 talousarvio 104 900 000
2010 I lisätalousarvio 3 000 000
2010 talousarvio 99 443 000
2009 tilinpäätös 82 838 230

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
161 833 000 euroa.

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

Vähennys 52 000 euroa talousarvioesityksen
161 885 000 euroon nähden aiheutuu yhden
henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirros-
ta momentille 32.01.02. 

2011 talousarvio 161 833 000
2010 III lisätalousarvio 1 253 000
2010 I lisätalousarvio 2 000 000
2010 talousarvio 163 640 000
2009 tilinpäätös 244 918 000

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

Momentille myönnetään 41 900 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen
41 400 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
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2010 neljännessä lisätalousarvioesityksessä
ehdotetusta valtuuden korotuksesta.

2011 talousarvio 41 900 000
2010 IV lisätalousarvio —
2010 III lisätalousarvio 3 170 000
2010 talousarvio 42 000 000
2009 tilinpäätös 23 987 090

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

Momentille myönnetään 535 338 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
4) julkisesta työvoimapalvelusta annetun

lain 7 luvun 4 §:n mukaiseen työttömien työl-
listämiseen valtion virastoille ja laitoksille
enintään 1 840 henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstön palkkaamiseen enintään 2 500 eu-
ron suuruisen kuukausipalkan mukaisesti sekä
työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin

16) ennen työllisyyslain (275/1987) voi-
maantuloa muiden kuin yliopistoihin palkattu-
jen ja edelleen samassa työsuhteessa olevien
vajaakuntoisten henkilöiden palkkaamisesta
aiheutuviin menoihin

17) ennen työllisyyslain (275/1987) voi-
maantuloa yliopistoihin palkattujen ja edelleen
samassa työsuhteessa olevien vajaakuntoisten
henkilöiden palkkaamisesta aiheutuviin me-
noihin enintään 2 500 euron suuruisen kuukau-
sipalkan mukaisesti.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleeen, pää-
tösosan toisen kappaleen kohdat 4) ja 16) kor-
vaavat talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan toisen kappaleen vastaavat kohdat ja
päätösosan toisen kappaleen kohta 17) lisätään
talousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdaksi 17).

Muutokset mahdollistavat sen, että ennen
työllisyyslain (275/1987) voimaantuloa yli-
opistoihin palkattujen ja edelleen samassa työ-
suhteessa olevien vajaakuntoisten henkilöiden
palkkaamisesta aiheutuvat menot voivat olla
samansuuruiset kuin työllistettäessä valtiolle
kohdan neljä mukaisesti.

Lisäys 5 000 000 euroa talousarvioesityksen
530 338 000 euroon nähden aiheutuu erityises-
ti meriklusterin tarpeista ja työllisyyspoliittis-
ten avustusten lisäämisestä erityisesti va-
jaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työllis-
tämiseen.

2011 talousarvio 535 338 000
2010 III lisätalousarvio 4 330 000
2010 I lisätalousarvio 31 735 000
2010 talousarvio 552 400 000
2009 tilinpäätös 497 992 256

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

Valtuus. Mikäli vuoden 2010 käytössä ollut-
ta lainavaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa
käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämis-
päätöksiä vielä vuonna 2011 niiden hankkei-
den osalta, jotka on saatettu vireille 30.6.2011
mennessä.

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

Jälleenrahoituksen käyttöä on päätetty jatkaa
vuoden 2011 kesäkuun loppuun. 

2011 talousarvio 500 000 000
2010 IV lisätalousarvio -1 000 000 000
2010 talousarvio 1 500 000 000
2009 tilinpäätös 280 373 832
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50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomäärära-
ha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää:
3) toimintamenojen maksamiseen. Momen-

tille budjetoidaan toimintamenojen vakiosisäl-
lön mukaiset tulot sekä Liikenneviraston toi-
menpiteissä ulkopuolisten rahoittajien maksa-
mat maksuosuudet.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kohta kolme
korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan toisen kappaleen kohdan kolme. 

2011 talousarvio 56 188 000
2010 IV lisätalousarvio 1 850 000
2010 III lisätalousarvio 1 455 000
2010 I lisätalousarvio 915 000
2010 talousarvio 58 954 000
2009 tilinpäätös 59 827 000

64. EU:n rakennerahastojen ja valtion ra-
hoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin
ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomäärära-
ha)

Määrärahaa saa käyttää:
6) EU:n ohjelmakauden 2000—2006 hank-

keisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien
velvoitteiden maksamiseen ja neuvoston ase-
tuksen 1260/1999 39 artiklan (varainhoitoa
koskevat oikaisut) mukaisten Suomen velvoit-
teiden maksamiseen.

Takaisinperinnästä aiheutuvat erät merkitään
momentille 12.39.10.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäisen
kappaleen kohta kuusi korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen
kohdan kuusi ja päätösosan toinen kappale li-
sätään talousarvion momentin päätösosan kuu-
denneksi kappaleeksi. 

2011 talousarvio 526 889 000
2010 IV lisätalousarvio -50 000 000
2010 talousarvio 504 583 000
2009 tilinpäätös 342 984 807

60. Energiapolitiikka

28. Materiaalitehokkuuden ja ympäristö-
merkintätoiminnan edistäminen (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) materiaalitehokkuutta edistävään selvitys-

, kokeilu- ja informaatiotoimintaan
2) pohjoismaisen ympäristömerkintäjärjes-

telmän kansallisen tason tehtävien hoitamiseen
3) EU:n rahoittamien hankkeiden osarahoi-

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

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

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen
500 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta mo-
mentilta 32.20.41. 

Materiaalien tehokkaampi käyttö niin kulu-
tuksessa kuin tuotannossakin säästää luonnon-
varoja ja lisää myös energiatehokkuutta. Poh-
joismaisen ympäristömerkintäjärjestelmän
avulla kannustetaan valmistajia ja palveluntar-
joajia tarjoamaan ympäristön kannalta parem-
pia vaihtoehtoja. Samalla pyritään myös anta-
maan kuluttajille ja hankkijoille tietoa keski-
määräistä vähemmän ympäristöä
kuormittavista tavaroista ja palveluista. Näillä
toimenpiteillä parannetaan paitsi ympäristön
tilaa myös kilpailukykyä ja luodaan tilaa uusil-
le innovaatioille.
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Pohjoismaisen ympäristömerkintäjärjestel-
män kansallisen tason tehtävien rahoittaminen
soveltuu samaan yhteyteen materiaalitehok-
kuuden kanssa, koska ympäristömerkintä edis-
tää pitkälle samoja tavoitteita kuin materiaali-
tehokkuuden edistäminen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
— Materiaalien tehokkaampi käyttö sekä

pohjoismainen ympäristömerkintäjärjestelmä
lisäävät energiatehokkuutta ja kilpailukykyä

sekä edistävät kestäviin tuotanto- ja kulutusta-
poihin siirtymistä.

Talousarvioesitykseen nähden momentin ni-
mike on muutettu.

2011 talousarvio 700 000
2010 talousarvio 500 000
2009 tilinpäätös 500 000
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

(26.) Valtion rahoitus lääkärihelikopteritoi-
minnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)

S e l v i t y s o s a :  Talousarvioesitykseen
nähden momentti on siirretty momentiksi
33.60.40.

02. Valvonta

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
taviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
14 718 000 euroa.

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

Lisäys 57 000 euroa talousarvioesityksen
14 661 000 euroon nähden aiheutuu palkkaus-
ten sopimustarkistuksesta. 

2011 talousarvio 14 718 000
2010 IV lisätalousarvio 68 000
2010 III lisätalousarvio 1 587 000
2010 talousarvio 13 000 000
2009 tilinpäätös 12 140 000

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosi-
aaliturvan yleisrahaston toimintakulut (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 140 400 000 euroa.

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

Lisäys 2 900 000 euroa talousarvioesityksen
137 500 000 euroon nähden aiheutuu toiminta-
kuluarvion muutoksesta ja yleisrahaston pro-
senttiosuuden tarkentumisesta.
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2011 talousarvio 140 400 000
2010 III lisätalousarvio 6 700 000
2010 talousarvio 124 900 000
2009 tilinpäätös 123 000 000

51. Lapsilisät (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 1 427 600 000 eu-

roa.

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

Vähennys 4 700 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 1 432 300 000 euroon nähden aiheutuu
KEL-indeksitasotarkistuksesta.

2011 talousarvio 1 427 600 000
2010 IV lisätalousarvio 2 000 000
2010 talousarvio 1 423 000 000
2009 tilinpäätös 1 427 500 000

20. Työttömyysturva

50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 768 100 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 2 900 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 771 000 000 euroon nähden aiheutuu
KEL-indeksitasotarkistuksesta.

2011 talousarvio 768 100 000
2011 IV lisätalousarvio -60 000 000
2010 I lisätalousarvio -3 730 000
2010 talousarvio 883 300 000
2009 tilinpäätös 561 500 000

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 154 400 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 600 000 euroa talousarvioesityk-
sen 155 000 000 euroon nähden aiheutuu
KEL-indeksitasotarkistuksesta.

2011 talousarvio 154 400 000
2010 IV lisätalousarvio -17 000 000
2010 III lisätalousarvio 24 000 000
2010 talousarvio 150 705 000
2009 tilinpäätös 146 000 000

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
911 400 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 904 300 000 eu-
roon nähden on 7 100 000 euroa, missä on
otettu huomioon vähennyksenä 2 900 000 eu-
roa KEL-indeksitasotarkistuksesta ja lisäykse-
nä 10 000 000 euroa vuoden 2010 neljännessä
lisätalousarvioesityksessä ehdotetusta työ-
markkinatuen tarveharkinnan tarkistamisesta.
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2011 talousarvio 911 400 000
2010 IV lisätalousarvio -52 700 000
2010 III lisätalousarvio -21 000 000
2010 I lisätalousarvio 430 000
2010 talousarvio 939 700 000
2009 tilinpäätös 714 530 259

56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 39 900 000 euroa.

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

Vähennys 100 000 euroa talousarvioesityk-
sen 40 000 000 euroon nähden aiheutuu TyEL-
indeksitasotarkistuksesta.

2011 talousarvio 39 900 000
2010 talousarvio 44 000 000
2009 tilinpäätös 36 977 567

30. Sairausvakuutus

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

Momentille myönnetään 1 252 600 000 eu-
roa.

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

Vähennys talousarvioesityksen
1 281 000 000 euroon nähden on 28 400 000

euroa, josta 400 000 euroa aiheutuu TyEL-in-
deksitasotarkistuksesta ja 28 000 000 euroa
menoarvion tarkentumisesta.

2011 talousarvio 1 252 600 000
2010 IV lisätalousarvio -39 000 000
2010 talousarvio 1 284 000 000
2009 tilinpäätös 1 220 320 953

40. Eläkkeet

50. Valtion osuus merimieseläkekassan me-
noista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 50 900 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 1 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 51 900 000 euroon nähden aiheutuu
TyEL-indeksitasotarkistuksesta.

2011 talousarvio 50 900 000
2010 talousarvio 51 000 000
2009 tilinpäätös 47 200 000

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläke-
laista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 530 150 000 euroa.

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

Vähennys 400 000 euroa talousarvioesityk-
sen 530 550 000 euroon nähden aiheutuu
TyEL-indeksitasotarkistuksesta.

2011 talousarvio 530 150 000
2010 talousarvio 507 000 000
2009 tilinpäätös 496 700 000

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

Momentille myönnetään 121 900 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.
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Vähennys 100 000 euroa talousarvioesityk-
sen 122 000 000 euroon nähden aiheutuu
TyEL-indeksitasotarkistuksesta.

2011 talousarvio 121 900 000
2010 IV lisätalousarvio -14 000 000
2010 talousarvio 124 000 000
2009 tilinpäätös 87 800 000

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapa-
turmavakuutuksen kustannuksista (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 15 500 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 600 000 euroa talousarvioesityk-
sen 16 100 000 euroon nähden aiheutuu TyEL-
indeksitasotarkistuksesta.

2011 talousarvio 15 500 000
2010 talousarvio 15 750 000
2009 tilinpäätös 15 218 798

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

Momentille myönnetään 3 536 450 000 eu-
roa.

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

Vähennys talousarvioesityksen
3 546 000 000 euroon nähden on 9 550 000
euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä
50 000 euroa työkyvyttömyyseläkkeen ansain-
tarajan korottamisesta ja vähennyksenä
9 600 000 euroa KEL-indeksitasotarkistukses-
ta.

2011 talousarvio 3 536 450 000
2010 talousarvio 3 329 900 000
2009 tilinpäätös 2 674 880 941

50. Veteraanien tukeminen

50. Rintamalisät (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 49 800 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 200 000 euroa talousarvioesityk-
sen 50 000 000 euroon nähden aiheutuu KEL-
indeksitasotarkistuksesta.

2011 talousarvio 49 800 000
2010 talousarvio 56 500 000
2009 tilinpäätös 64 432 505

51. Sotilasvammakorvaukset (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 190 553 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 354 000 euroa talousarvioesityk-
sen 190 907 000 euroon nähden aiheutuu
KEL-indeksitasotarkistuksesta.

2011 talousarvio 190 553 000
2010 talousarvio 201 100 000
2009 tilinpäätös 217 162 125

56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan
menot (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää:
4) kuntoutettavien kotiin vietävien palvelu-

jen maksamiseen.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen

kohta neljä lisätään talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi
neljä.
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2011 talousarvio 30 588 000
2010 talousarvio 34 088 000
2009 tilinpäätös 36 288 000

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

40. Valtion rahoitus lääkärihelikopteritoi-
minnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 800 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää lääkärihelikopteri-

toiminnan hallinnointiyksikön HEMS Hallin-
nointi Oy:n hallinnointi- ja lentotoiminnan me-
nojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Momentti on budjetoitu
talousarvioesityksessä momenttina 33.01.26.
Päätösosa korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan.

Lääkärihelikopteritoiminta organisoidaan
uudelleen lähtökohtana nykyisen helikopteri-
toiminnan säilyttäminen. Yliopistolliset sai-
raanhoitopiirit vastaavat alueellaan tarvittavan
lääkärihelikopterin lääkinnällisestä toiminnas-
ta. Lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi
on tarkoitus siirtää nykyisiltä alueellisilta tuki-
yhdistyksiltä uudelle hallinnointiyksikölle
HEMS Hallinnointi Oy:lle, jonka yliopistolli-
set sairaalat yhdessä ovat perustaneet. HEMS

Hallinnointi Oy on voittoa tavoittelematon,
yliopistosairaaloiden taustalla olevien kun-
tayhtymien omistama osakeyhtiö, joka vastaa
suomalaisen lääkärihelikopteritoiminnan jär-
jestämisestä yhdessä ao. kuntayhtymien kans-
sa vuodesta 2011 eteenpäin. 

Lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi- ja
lentotoiminnan menoiksi on arvioitu noin
11 800 000 euroa, joka vastaa nykyisin lääkä-
rihelikopteritoiminnan tukiyhdistyksille raha-
automaattiavustuksina myönnettävää määrää.
Lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi- ja
lentotoiminnan kustannukset rahoitetaan nos-
tamalla raha-automaattien ja kasinopelien pitä-
misestä perittävää arpajaisveroa vuoden 2011
alusta lukien. Hallitus antaa eduskunnalle ta-
lousarvioesitykseen liittyvän esityksen arpa-
jaisverolain 4 §:n muuttamisesta.

2011 talousarvio 11 800 000

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
25 148 000 euroa. 

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

Lisäys 168 000 euroa talousarvioesityksen
24 980 000 euroon nähden aiheutuu palkkaus-
ten sopimustarkistuksesta.

2011 talousarvio 25 148 000
2010 IV lisätalousarvio 142 000
2010 III lisätalousarvio 161 000
2010 talousarvio 21 418 000
2009 tilinpäätös 28 490 000
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot

01. Ympäristöministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Lisäksi määrärahaa saa käyttää korvauksiin
Euroopan unionin ympäristömerkin myöntä-
misjärjestelmän mukaisten tehtävien hoitami-
sesta vastaavalle organisaatiolle.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin kolmannen kappa-
leen kohdan viisi ja lisätään momentin neljän-
neksi kappaleeksi. 

Muutos aiheutuu siitä, että ympäristömerkin
hallinnointi ja toimivaltaisen elimen tehtävät
on tarkoitus siirtää Suomen Standardisoimis-
liitto SFS ry:ltä Motiva Services Oy:lle, mistä
syystä korvauksen saajan nimeä ei ole tarkoi-
tuksenmukaista mainita perusteluissa. 

2011 talousarvio 35 451 000
2010 III lisätalousarvio 142 000
2010 talousarvio 36 004 000
2009 tilinpäätös 34 873 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

20. Ympäristövahinkojen torjunta (arvio-
määräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
1) öljy- ja muiden ympäristövahinkojen tor-

junnan järjestämisestä, alusten torjuntavalmiu-
den ylläpidosta, torjuntakaluston hankinnoista
ja torjuntatoimenpiteistä sekä ympäristövahin-
gon torjuntaan välittömästi liittyvistä tutki-
muksista aiheutuviin menoihin.

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

Perustelujen käyttötarkoituksiin on täsmen-
nyksenä lisätty alusten torjuntavalmiuden yllä-
pito, sillä määrärahalla korvataan torjuntaval-
miudesta aiheutuvia menoja alusten haltijoille.

2011 talousarvio 5 200 000
2010 I lisätalousarvio —
2010 talousarvio 4 200 000
2009 tilinpäätös 4 164 922

23. Itämerensuojelu (siirtomääräraha 3 v) 
Määrärahaa saa käyttää:
1) Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alu-

eiden maatalouden vesiensuojelua tehostavan
hankkeen menoihin

2) vedenalaisen meriluonnon monimuotoi-
suuden inventointeihin ensisijaisesti suurten
käyttöpaineiden alla olevilla merialueilla

3) metsätalouden ja turvetuotannon ravinne-
ja kiintoainekuormituksen vähentämistoimien
selvittämiseen ja pilottihankkeeseen.
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S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan toisen
kappaleen, josta on poistettu neljäs kohta. 

Käyttötarkoituksia on supistettu määrärahan
vaikuttavuuden tehostamiseksi ja riittävyyden

turvaamiseksi hankkeisiin, joita toteutetaan
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Li-
säksi kohtaa 2 on korjattu teknisesti.

2011 talousarvio 3 000 000


