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YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2011 lisätalous-
arvioksi.

TuloarviotLisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan
alennettavaksi nettomääräisesti 227 milj. eurolla. Ansio- ja pääoma-
tuloverojen arviota ehdotetaan alennettavaksi 291 milj. eurolla joh-
tuen siitä, että verovuoden 2011 ansio- ja pääomatuloverojen tili-
tyksiin sovellettavan valtion jako-osuuden arvioidaan olevan noin
prosenttiyksikön pienempi kuin syksyllä 2010 ennakoitiin. Muista
lainoista kertyvien korkotulojen arviota korotetaan 44 milj. eurolla
ja arviota muista lainoista maksettavista lyhennyksistä 21 milj. eu-
rolla.

MäärärahatFingrid Oyj:n osakkeiden hankintaan ja hankinnasta aiheutuviin
menoihin ehdotetaan 385 milj. euroa. Valtio ostaisi yhdessä Ilmari-
sen kanssa Fortum Power and Heat Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n
omistamat Fingridin A-sarjan osakkeet. Tämän seurauksena valtion
osakeomistus nousisi 53,1 prosenttiin Fingrid Oyj:n osakekannasta.

Latvian valtiolle osoitettua lainaa ei nostettu vuonna 2010, joten
324 milj. euroa ehdotetaan budjetoitavan uudelleen vuodelle 2011.
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän hankintavaltuuteen ehdotetaan
yhteensä 31,3 milj. euroa. Asia sisältyi valtioneuvoston edelliseen
kehyspäätökseen, mutta jäi pois talousarvioesityksestä. Monitoimi-
aluksen valmistumisen viivästyttyä ja viimeisten maksuerien siir-
ryttyä vuoden 2011 puolelle ehdotetaan vuonna 2010 käyttämättä
jääneen 3,1 milj. euron määrärahan uudelleen budjetointia.

Tasapaino ja valtionvelkaVarsinaisten tulojen 227 milj. euron vähennykset ja määrärahojen
715 milj. euron lisäykset huomioon ottaen vuoden 2011 nettolai-
nanottoa ehdotetaan lisättäväksi 941 milj. eurolla. Valtion nettolai-
nanotto on siten tänä vuonna 9,0 mrd. euroa. Sen seurauksena val-
tionvelan määräksi vuoden 2011 lopussa arvioidaan 84 mrd. euroa,
mikä on n. 44,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

2009
Tilinpäätös

2010
Hyväksytty
talousarvio

(TA+LTA:t)

2011
Hyväksytty
talousarvio

2011
Hallituksen

esitys
2011

Yhteensä

Määrärahat yhteensä 
(pl. valtionvelan vähentäminen) 46 897 51 745 50 527 715 51 242
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 872 1 920 1 933 - 1 933
Valtionvelan vähentäminen 
(pääluokka 37) - - - - -
— Nettokuoletukset - - - - -
— Velanhallinta - - - - -
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Vaalikauden kehys Menokehys vuodelle 2011, sisältäen 300 milj. euron lisätalousar-
viovarauksen, on 38 093 milj. euroa. Tasossa on otettu rakennekor-
jauksena huomioon momentin 35.10.70 määrärahan uudelleenbud-
jetointi.

Vuoden 2011 kehykseen kuuluvat määrärahat ovat lisätalousar-
vioesityksen jälkeen yhteensä 37 792 milj. euroa, joten jakamaton
varaus myöhemmin vuoden aikana ilmeneville määrärahatarpeille
on n. 300 milj. euroa. Lisätalousarvioesityksen määrärahat ovat lä-
hinnä uudelleenbudjetointeja tai finanssisijoituksia, joten ne eivät
vaikuta jakamattomaan varaukseen.

Lisäksi vuoden 2010 lisätalousarviovarauksesta jäi käyttämättä
262 milj. euroa, josta hallitusohjelman kehyssäännön mukaan enin-
tään 100 milj. euroa voidaan käyttää tänä vuonna kertaluonteisiin
menoihin kehyksen estämättä.

Tuloarviot yhteensä 
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 37 534 40 473 42 456 -227 42 230
— Verotulot 31 534 32 351 35 830 -291 35 539
— Muut tulot 6 000 8 122 6 626 64 6 690
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö - - - - -
Nettolainanotto ja velanhallinta 
(mom. 15.03.01) 10 264 11 272 8 071 941 9 012
— Nettolainanotto 10 426 11 322 8 121 941 9 062
— Siirto valtionvarastosta valtion 
ydinjätehuoltorahastoon -180 - - - -
— Velanhallinta 18 -50 -50 - -50

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset 
pääluokittain, euroa

Pääluokka
Hyväksytty
talousarvio

Hallituksen

 esitys Yhteensä

21. Eduskunta 133 253 000 - 133 253 000
22. Tasavallan presidentti 21 837 000 - 21 837 000
23. Valtioneuvoston kanslia 79 285 000 - 79 285 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 268 352 000 - 1 268 352 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 836 350 000 - 836 350 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 325 426 000 - 1 325 426 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 856 293 000 - 2 856 293 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 15 293 918 000 326 981 000 15 620 899 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 729 748 000 - 6 729 748 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön 

hallinnonala 2 832 069 000 -141 000 2 831 928 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön 

hallinnonala 2 059 339 000 - 2 059 339 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön 

hallinnonala 3 316 409 000 384 840 000 3 701 249 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 518 334 000 - 11 518 334 000
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35. Ympäristöministeriön hallinnonala 323 228 000 3 105 000 326 333 000
36. Valtionvelan korot 1 933 000 000 - 1 933 000 000
Yhteensä 50 526 841 000 714 785 000 51 241 626 000

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset 
osastoittain, euroa

Osasto
Hyväksytty
talousarvio

Hallituksen

 esitys Yhteensä

11. Verot ja veronluonteiset tulot 35 830 174 000 -291 000 000 35 539 174 000
12. Sekalaiset tulot 4 703 129 000 -141 000 4 702 988 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton 

tuloutukset 1 752 080 000 43 600 000 1 795 680 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 170 833 000 20 970 000 191 803 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 42 456 216 000 -226 571 000 42 229 645 000

15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 8 070 625 000 941 356 000 9 011 981 000
Yhteensä 50 526 841 000 714 785 000 51 241 626 000



Vuoden 2011 lisätalousarvio

TULOARVIOT

Osasto 11 €

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i -291 000 000

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i -291 000 000

01. Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä i ......................................... -291 000 000

Osasto 12

12. SEKALAISET TULOT i -141 000

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala i -141 000

31. Lihantarkastuksen toimintatulot, vähennystä i ................................. -141 000
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Osasto 13

13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOI-
TON TULOUTUKSET i 43 600 000

01. Korkotulot i 43 600 000

05. Korot muista lainoista, lisäystä i ...................................................... 43 600 000

Osasto 15

15. LAINAT i 962 326 000

01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat i 20 970 000

04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä i ........................................... 20 970 000

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta i 941 356 000

01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä i........................................ 941 356 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

714 785 000
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 26 €

26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i -

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset i -

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ............ -

Pääluokka 28

28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 326 981 000

01. Hallinto i 324 000 000

81. Laina Latvian valtiolle (siirtomääräraha 2 v) i ................................. 324 000 000

80. Ahvenanmaan maakunnan tukeminen i -1 019 000

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä i......... -1 019 000

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen i 4 000 000

40. Tuki työnantajille (arviomääräraha) i ............................................... 4 000 000

Pääluokka 29

29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA i -

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus i -

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 
3 v) i.................................................................................................. -
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Pääluokka 30

30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA i -141 000

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu i -141 000

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 59 000

20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), vähennystä i ........................ -200 000

Pääluokka 32

32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA i 384 840 000

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka i —

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki i................................................. —

60. Energiapolitiikka i 384 840 000

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) i............................................ 384 840 000

Pääluokka 33

33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA i -

40. Eläkkeet i -

60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomäärära-
ha) i ................................................................................................... -
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Pääluokka 35

35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i 3 105 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu i 3 105 000

70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) i ........................................... 3 105 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

714 785 000
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T U L O A R V I O T

Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Ansio- ja pääomatuloverot
Momentilta vähennetään 291 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tuloarvion alentaminen

johtuu siitä, että verovuoden 2011 ansio- ja
pääomatuloverojen tilityksiin sovellettavan
valtion jako-osuuden arvioidaan olevan noin

prosenttiyksikön pienempi kuin syksyllä 2010
ennakoitiin. Uusimmat jako-osuuslaskelmat
on tehty uudella, vuoden 2009 verotietoihin
pohjautuvalla aineistolla, joka ei ollut vielä
käytössä vuoden 2011 talousarvioesityksen
valmisteluvaiheessa.

2011 lisätalousarvio -291 000 000
2011 talousarvio 7 410 000 000
2010 IV lisätalousarvio -500 000 000
2010 talousarvio 7 089 000 000
2009 tilinpäätös 7 188 100 700

Arvio valtion ansio- ja pääomatuloveron kertymästä vuonna 2011 (milj. euroa)
varsinainen
talousarvio

lisätalous-
arvioesitys yhteensä

Ansio- ja pääomatuloverojen kertymät
— samalta verovuodelta 6 612 -317 6 295
— aikaisemmilta verovuosilta 453 20 473
Rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero 345 6 351
Yhteensä 7 410 -291 7 119
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Osasto 12
SEKALAISET TULOT

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

31. Lihantarkastuksen toimintatulot
Momentilta vähennetään 141 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu siitä,

että Elintarviketurvallisuusviraston lihantar-
kastustehtävistä aiheutuvat menot ja vastaa-
vasti teurastamoilta perittävät lihantarkatus-

maksutulot otetaan huomioon momentilla
30.30.01.

2011 lisätalousarvio -141 000
2011 talousarvio 141 000
2010 talousarvio 141 000
2009 tilinpäätös 96 643
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Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA 

VOITON TULOUTUKSET

01. Korkotulot

05. Korot muista lainoista
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

43 600 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tuloarvion korottaminen

perustuu valtioille myönnettyjen ja viennin jäl-
leenrahoituksen lainojen korkotuloja koskevi-
en arvioiden tarkistamiseen.

2011 lisätalousarvio 43 600 000
2011 talousarvio 8 180 000
2010 IV lisätalousarvio 5 500 000
2010 talousarvio 5 000 000
2009 tilinpäätös 7 901 212
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Osasto 15
LAINAT

01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat

04. Muiden lainojen lyhennykset
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

20 970 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tuloarvion korottaminen

perustuu viennin jälleenrahoituksen lainojen
lyhennyksiä koskevan arvion tarkistamiseen.

2011 lisätalousarvio 20 970 000
2011 talousarvio 40 433 000
2010 talousarvio 43 400 000
2009 tilinpäätös 31 325 607

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 941 356 000

euroa.
S e l v i t y s o s a :  Nimellisarvoiseen netto-

lainanottoon merkitään lisäystä 941 356 000
euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton
määrä on 9 061 981 000 euroa vuonna 2011.
Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulo-
jen määrä on 9 011 981 000 euroa vuonna
2011. 2011 lisätalousarvio 941 356 000

2011 talousarvio 8 070 625 000
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) 9 062
Menot
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 9 012
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M Ä Ä R Ä R A H A T

Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että Hätäkeskuslaitos oikeutetaan tekemään
sopimus uuden hätäkeskustietojärjestelmän
(TOTI) hankinnasta. Hankinta ajoittuu vuosil-
le 2011—2015 ja sen kokonaiskustannusarvio
on 31 256 000 euroa. Hankinnasta saa aiheutua
menoja vuonna 2011 enintään 2 832 000 eu-
roa, vuonna 2012 enintään 6 469 000 euroa,
vuonna 2013 enintään 6 997 000 euroa, vuon-
na 2014 enintään 7 479 000 euroa ja vuonna
2015 enintään 7 479 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Valtioneuvoston hätäkes-
kusuudistuksesta antaman selonteon ja sitä
koskevan eduskunnan kannanoton pohjalta si-
säasiainministeriö päätti 15.5.2009 hätäkes-
kustoiminnan strategiset linjaukset. Kehittämi-
sen keskeisiä tavoitteita ovat väestön ja viran-
omaisten palveluodotuksiin vastaaminen,

hätäkeskusten toimintamallien uudistaminen
ja yhtenäistäminen valtakunnallisesti, hätäkes-
kustietojärjestelmän uudistaminen, hätäkes-
kustoiminnan sopeuttaminen väheneviin re-
sursseihin sekä alueiden laajentaminen ja nii-
den määrän vähentäminen. Valtiontalouden
kehyspäätöksessä vuosille 2011—2014 Hätä-
keskuslaitoksen rakenneuudistusta ja uudis-
tuksen edellyttämän uuden tietojärjestelmän
(TOTI) hankintaa varten osoitettiin vuosille
2011—2014 yhteensä 30 milj. euroa.

Nykyisen hätäkeskustietojärjestelmän elin-
kaaren on arvioitu ulottuvan vuoteen 2015.
Järjestelmä on silloin ollut käytössä 12 vuotta.

Uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyt-
töönotto on tarkoitus tehdä vuoden 2015 lop-
puun mennessä ja sen elinkaaren arvioidaan
ulottuvan vuoteen 2025 saakka. Hanke toteute-
taan kolmessa vaiheessa. Määrittelyvaihe päät-
tyi vuoden 2009 lopussa ja kilpailutus- ja han-
kintavaihe kestää vuoden 2010 alusta vuoden



26.3018

2011 puoleenväliin. Tämän jälkeen alkaa vai-
he, jossa uusi tietojärjestelmä ja toimintamalli
otetaan valtakunnallisesti käyttöön.

Järjestelmä on viranomaisten yhteiskäyttöi-
nen. Poliisi-, pelastus- ja sosiaali- ja terveystoi-
mi huolehtivat osaltaan järjestelmän perustie-
tojen ylläpidosta ja syöttävät omia resurssejaan
koskevat tiedot järjestelmään. Käyttöönotto-
vaiheessa on sekä Hätäkeskuslaitoksen henki-
löstölle että viranomaisille annettava laajamit-
tainen järjestelmän käyttökoulutus.

Järjestelmän hankintaan kuuluvat tietojärjes-
telmä palveluineen sekä muut tekniset laitteet,
esimerkiksi hätäilmoitusten käsittelyjärjestel-
mä, joka ohjaa puhelut ja muut ilmoitukset no-
peimmin vastaamaan kykenevälle ja kielitai-
doltaan soveltuvalle päivystäjälle. Järjestel-
mään kuuluvat lisenssi- ja
käyttöoikeusmaksut, tietokantasovellukset,
viesti- ja tietoliikennettä ohjaavat järjestelmät
sekä varsinaiset hätäkeskusjärjestelmäsovel-
lukset.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2011 lisätalousarvio —
2011 talousarvio 58 693 000
2010 III lisätalousarvio 318 000
2010 talousarvio 55 956 000
2009 tilinpäätös 54 177 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä

Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta 2 832 6 469 6 997 7 479 7 479 31 256
Yhteensä 2 832 6 469 6 997 7 479 7 479 31 256
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

81. Laina Latvian valtiolle (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään 324 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää enintään

324 000 000 euron suuruisen lainan antami-
seen Latvian valtiolle. Lainasta perittävä korko
on vähintään Suomen valtion laina-ajaltaan
vastaavasta lainanotosta maksaman koron
määräinen. Laina voidaan myöntää ilman va-

kuutta. Tarkemmista lainaehdoista päättää val-
tiovarainministeriö.

S e l v i t y s o s a :  Vuoden 2010 kolmannes-
sa lisätalousarviossa Latvian valtiolle osoitet-
tua lainaa varten budjetoitu ja kokonaan ta-
lousarviovuonna käyttämättä jäänyt määräraha
budjetoidaan uudelleen entisin ehdoin.

2011 lisätalousarvio 324 000 000
2010 III lisätalousarvio 324 000 000

80. Ahvenanmaan maakunnan tukeminen

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomää-
räraha)

Momentilta vähennetään 1 019 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu Ah-

venanmaan itsehallintolain (1144/1991) perus-
teena olevien valtion vuoden 2011 talousarvi-
ossa arvioitujen tulojen määrän pienentymi-
sestä.

2011 lisätalousarvio -1 019 000
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

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen

40. Tuki työnantajille (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää vuodelta 2010 mak-

settavaksi tulevaan valtion maksamaan tukeen
työnantajille.

S e l v i t y s o s a :  Määräraha perustuu la-
kiin väliaikaisesta työnantajan matalapalkka-
tuesta (1078/2005).

Lakia väliaikaisesta työnantajan matalapalk-
katuesta sovelletaan vuosilta 2006—2010



28.9120

maksettaviin palkkoihin. Työnantaja on oikeu-
tettu matalapalkkatukeen, jos hänellä on palve-
luksessaan 54 vuotta täyttänyt työntekijä, jolle
kokoaikaisesta työstä maksettava palkka on
900—2 000 euroa kuukaudessa. Tuki myönne-
tään siten, että työnantaja saa oma-aloitteisesti
jättää suorittamatta verohallinnolle tukea vas-
taavan määrän palkoista toimittamistaan enna-
konpidätyksistä. Veronsaajien verotulo-osuu-
det oikaistaan verontilitysjärjestelmässä. Mää-

rärahan suuruudeksi arvioidaan 4 milj. euroa ja
siitä maksetaan takautuvasti verovuodelle
2010 kuuluvia talousarviovuonna maksuun tu-
levia tukieriä.

2011 lisätalousarvio 4 000 000
2010 talousarvio 70 000 000
2009 tilinpäätös 50 994 734



21

Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus

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

Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että opetus- ja kulttuuriministeriö saa tehdä su-
pertietokoneen ja datakeskuksen hankkimisek-
si sopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiol-
le menoja vuonna 2010 tehdyt sopimukset mu-
kaan lukien vuonna 2012 enintään 5 000 000
euroa, vuonna 2013 enintään 10 000 000 euroa
ja vuonna 2014 enintään 10 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vuoden 2010 kolmannes-
sa lisätalousarviossa myönnetty valtuus uusi-
taan.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2011 lisätalousarvio —
2011 talousarvio 23 536 000
2010 IV lisätalousarvio 2 500 000
2010 III lisätalousarvio —
2010 talousarvio 21 436 000
2009 tilinpäätös 25 320 000
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

01. Elintarviketurvallisuusviraston toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 59 000 eu-
roa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että Elintarviketurvallisuusviraston mak-
sullisen toiminnan menot ja tulot otetaan koko-
naisuudessaan huomioon nettomäärärahassa.

S e l v i t y s o s a :  Hallitus on antanut edus-
kunnalle esityksen elintarvikelain ja eläinlää-
kintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta
(HE 293/2010). Pieniä määriä teurastavien teu-
rastamojen lihantarkastustehtävät siirtyvät
1.9.2011 lukien kunnilta Elintarviketurvalli-
suusvirastolle. Tämän johdosta vuonna 2011
menot lisääntyvät 300 000 euroa ja tulot
100 000 euroa, joten nettomäärärahan tarve li-
sääntyy 200 000 eurolla. Vastaavasti vähenne-
tään momentin 30.30.20 määrärahaa pienteu-
rastamojen tarkastusmaksujen kohtuullistami-
seen osoitetuista määrärahoista. 

Momentin 12.30.31 perusteluihin viitaten li-
hantarkastustoiminnan menot ja tulot siirre-
tään tälle momentille. Tämän johdosta menot
lisääntyvät 6 359 000 eurolla ja tulot lisäänty-
vät 6 500 000 eurolla eli nettomäärärahan tar-
ve vähenee 141 000 eurolla.

Edellä todettujen muutosten johdosta netto-
määrärahan lisäys on 59 000 euroa.

2011 lisätalousarvio 59 000
2011 talousarvio 39 465 000
2010 III lisätalousarvio 223 000
2010 talousarvio 38 677 000
2009 tilinpäätös 43 420 000

20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 200 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

perustelujen kohta 4) poistetaan. Lisäksi perus-
teluja muutetaan siten, että määrärahaa saa
käyttää enintään 3 740 000 euroa kunnilta os-
tettavista palveluista aiheutuviin menoihin.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan vähennys ai-
heutuu siitä, että pienteurastamojen lihantar-
kastustehtävistä Elintarviketurvallisuusviras-
tolle 1.9.2011 lukien aiheutuvat menot ja tulot
otetaan huomioon momentilla 30.30.01.

2011 lisätalousarvio -200 000
2011 talousarvio 5 430 000
2010 talousarvio 5 430 000
2009 tilinpäätös 2 068 224
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki
Valtuus. Vuonna 2011 saa tehdä sitoumuk-

sia laivanrakennuksen innovaatioihin myön-
nettävistä valtion avustuksista annetun asetuk-
sen (592/2008) mukaisiin innovaatiotukiin yh-
teensä enintään 15 500 000 eurolla siten, että
valtuudesta saa aiheutua menoja aikaisintaan
vuonna 2012.

S e l v i t y s o s a :  Vuoden 2010 talousarvi-
oon sisältyi 10 000 000 euron valtuus ja vuo-
den 2010 ensimmäiseen lisätalousarvioon
10 000 000 euron valtuus. Valtuudesta käytet-
tiin kahden alushankkeen rahoitukseen yhteen-
sä 4 500 000 euroa. Myöntämisvaltuutta jäi si-
ten käyttämättä 15 500 000 euroa, jotka uudel-
leenbudjetoidaan vuodelle 2011.

Valtuutta saa käyttää valtioneuvoston ase-
tuksen (592/2008) mukaan avustuksia koske-
vien sitoumusten myöntämiseen Suomessa re-
kisteröidylle laivanrakennusyritykselle, lai-
vankorjausyritykselle tai laivakonversioyri-
tykselle uuden alustyypin kehittämiseen ja
suunnitteluun, aluksen innovatiivisiin osiin,
jotka voidaan erottaa aluksesta erillisinä osina
sekä innovatiivisten tuotanto-, suunnittelu- ja

logistiikkamenetelmien kehittämiseen ja to-
teuttamiseen. Valtio maksaa tuen valmistumi-
sen mukaan, aikaisintaan kuitenkin vuonna
2012. EU:n piirissä laivanrakennuksen inno-
vaatiotuen myöntäminen perustuu komission
tiedonantoon laivanrakennusteollisuuden val-
tiontukea koskeviksi puitteiksi. Avustuksen on
täytettävä tiedonannossa ja Euroopan yhteisö-
jen komission innovaatiotuen hyväksymistä
koskevassa päätöksessä (28.5.2008) tarkoitetut
edellytykset. Laivanrakennuksen innovaatio-
tuki on jo käytössä viidessä merkittävässä Eu-
roopan unioniin kuuluvassa laivanrakennus-
maassa.

Valtuuden käytöstä arvioidaan valtiolle ai-
heutuvan menoja 12 500 000 euroa vuonna
2012 ja 3 000 000 euroa vuonna 2013.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2011 lisätalousarvio —
2010 I lisätalousarvio —
2010 talousarvio —
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60. Energiapolitiikka

S e l v i t y s o s a :  Sähkön sisämarkkinadirektiivi 2009/72/EY edellyttää sähkön siirtoverkko-
yritysten eriyttämistä sähkön tuotantoa ja myyntiä harjoittavista yrityksistä. Fortum Power and
Heat Oy:n (FPH), Pohjolan Voima Oy:n (PVO) ja Imatran Seudun Sähkö Oy:n omistukset järjes-
telmävastaavassa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:ssä (Fingrid) edellyttävät Suomelta eriyttämis-
velvoitteen täytäntöönpanotoimia, joiden jälkeen sähkön tuotantoa ja myyntiä harjoittavat yrityk-
set eivät saisi käyttää määräysvaltaa tai äänivaltaa Fingridissä taikka asettaa jäseniä sen toimieli-
miin. Direktiivin mukaiset velvoitteet on pantava täytäntöön Fingridin osalta 3.3.2012 mennessä.

Tällä hetkellä Fingridin omistukset jakautuvat seuraavasti. FPH 25,1 % (äänivalta yhtiökoko-
uksessa 33,4 %), PVO 25,1 % (33,4 %), valtio 12,3 % (16,4 %) ja B-osakkaat 37,5 % (16,7 %).
Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistaja saa äänestää yhtiökokouksessaan enintään
49,9 %:lla äänistä. A-osakkaiden, valtion, FPH:n ja PVO:n välisessä osakassopimuksessa on
määritelty yhtiön hallituksen kokoonpano siten, että niistä kullakin on mahdollisuus estää halli-
tuksen päätös (veto-oikeus).

Valtion, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, FPH:n ja PVO:n kanssa käytyjen neuvot-
telujen mukaisesti valtio ja Ilmarinen ostaisivat FPH:n ja PVO:n omistamat Fingridin A-sarjan
osakkeet yhteensä 650 milj. euron kauppahintaan. Osakekauppaan liittyy myös valtion ja Ilmari-
sen keskinäinen neuvottelutulos valtion ja Ilmarisen välisestä uudesta A-osakkaiden osakassopi-
muksesta.

Kaupan ja sen toteuttamisen jälkeen suunniteltujen osakassopimusten ja yhtiöjärjestyksen
muutosten jälkeen valtio omistaisi A-sarjan osakkeita 1 767 kappaletta, valtion osuus osakkeista
olisi 53,1 % ja äänistä 70,9 %. Tarkoituksena on, että yhden osakkeen hinnaksi tulee 389 688,25
euroa. Tarkoituksena on, että valtion ostettavaksi tulevien 1 357 A-sarjan osakkeen osalta työ- ja
elinkeinoministeriö ostaisi valtion edustajana osakkeita noin 378,8 milj. eurolla (972 osaketta) ja
Huoltovarmuusrahasto noin 150 milj. eurolla (385 osaketta).

Em. toimenpiteillä Fingridistä tulisi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetus-
sa laissa (1368/2007) tarkoitettu valtioenemmistöinen osakeyhtiö.

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 384 840 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Fingrid Oyj:n A-sar-

jan osakkeiden hankintaan ja hankinnasta ai-
heutuvien menojen maksamiseen siten, että
Fingridistä tulisi omistusjärjestelyn seuraukse-
na valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohja-
uksesta annetussa laissa (1368/2007) tarkoitet-
tu valtioenemmistöinen osakeyhtiö.

S e l v i t y s o s a :  Kantaverkkoyhtiö Fing-
rid Oyj:n A-sarjan osakkeiden omistus jakaan-
tuu valtion, Fortum Power and Heat Oy:n ja
Pohjolan Voima Oy:n välille. Sähkön sisä-
markkinadirektiivin 2009/72/EY edellyttämis-
tä syistä on tarkoituksenmukaista, että valtio
ostaa yhdessä Ilmarisen kanssa Fortum Power

and Heat Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n omis-
tamat Fingridin A-sarjan osakkeet.

Saavutetun neuvottelutuloksen mukaan val-
tio ostaisi Fortum Power and Heat Oy:ltä 678
A-sarjan osaketta ja Pohjolan Voima Oy:ltä
679 A-sarjan osaketta. Yhteensä nämä 1 357
A-sarjan osaketta muodostaisivat 40,8 prosent-
tia Fingrid Oyj:n osakekannasta. Yhden osak-
keen hinnaksi tulee 389 688,25 euroa. Osake-
erän hinnaksi tulee 528,8 milj. euroa. Tarkoi-
tuksena on, että työ- ja elinkeinoministeriö val-
tion edustajana hankkisi 972 osaketta 378,8
milj. eurolla ja Huoltovarmuusrahasto 385 osa-
ketta 150 milj. eurolla.

2011 lisätalousarvio 384 840 000
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

40. Eläkkeet

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

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös takuueläke-
lain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuu-
den maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Takuueläkettä maksetaan
1.3.2011 lukien.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2011 lisätalousarvio —
2011 talousarvio 3 536 450 000
2010 talousarvio 3 329 900 000
2009 tilinpäätös 2 674 880 941
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 3 105 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää merivoimien käyt-

töön tulevan öljy- ja kemikaalivahinkojen tor-
juntaan varustetun monitoimialuksen hankin-
nan aiheuttamiin menoihin.

S e l v i t y s o s a :  Vuoden 2007 lopulla tila-
tun öljyntorjunta- ja monitoimialus on valmis-
tumassa huhtikuussa 2011. Valmistumisen vii-
västymisen takia kaikkia maksueriä ei voitu
maksaa vuonna 2010, mistä syystä osa aluksen
hankintaan vuoden 2008 talousarviossa myön-

netystä määrärahasta vanheni vuoden 2010 lo-
pussa. Öljyntorjunta- ja monitoimialuksen
hankinnan loppuun saattamiseksi sopimuksen
mukaisesti esitetään vanhentunutta määrära-
haa vastaava määräraha samaan tarkoitukseen
budjetoitavaksi uudelleen.

2011 lisätalousarvio 3 105 000
2010 III lisätalousarvio 2 000 000
2010 talousarvio 1 800 000
2009 tilinpäätös 12 000 000
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