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YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2012 kolman-
neksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymätKuluvan vuoden kasvuksi ennustetaan 1 % ja kasvu on täysin ko-
timaisen kysynnän varassa. Suhdannetilanteeseen nähden työmark-
kinoiden tilanne säilyy yllättävän hyvänä. Vuonna 2012 työttö-
myysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 7,6 %. Riskit ennustet-
tua heikompaan talouskehitykseen painottuvat. 

Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt korkeana vuoden
2011 jälkipuoliskolta alkaen. Tämä heijastuu Suomen talouteen
useita välittymiskanavia myöten. Epävarmuuden nousu näkyy eri-
tyisesti yksityisissä investoinneissa, sillä niiden ennustetaan laske-
van vuonna 2012 hieman yli prosentin edellisvuodesta. Kysynnän
laimeus erityisesti euroalueella johtaa viennin hienoiseen supistu-
miseen. Viennin ja investointien laskiessa tänä vuonna myös tuonti
alenee hieman. Kauppatase kääntyi vuonna 2011 alijäämäiseksi ja
ennusteen mukaan vaje kasvaa tänä vuonna.

Kuluttajahinnat nousevat noin kahden ja puolen prosentin vauh-
dilla. Ansiotason noustessa prosentin nopeammin muodostuu reaa-
liansioiden kehitys positiiviseksi. Työmarkkinaosapuolten vuonna
2011 neuvottelema raamisopimus määrittää nimellisten ansioiden
kehitystä kuluvana vuonna.

Julkinen talous pysyy alijäämäisenä myös vuonna 2012. Alijäämä
suurenee viime vuodesta talouskasvun jäädessä kohtuullisen kasvu-
jakson jälkeen vaisuksi. Hallituksen syksyllä 2011 ja keväällä 2012
päättämät sopeutustoimet eivät juurikaan kohenna julkisen talouden
tilaa vielä vuonna 2012, kun huomioon otetaan toisaalta hallituksen
päättämät lisäpanostukset. Niin valtion, kuntien kuin sosiaaliturva-
rahastojenkin rahoitusasema heikkenee hieman viime vuodesta.

Suomen julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon
ylittää 50 prosentin rajan vuonna 2012. Julkista velkaa kasvattaa ali-
jäämäisen valtion budjetin lisäksi kuntien velkaantuminen sekä eu-
roalueen velkakriisiin liittyvät toimet.

TuloarviotLisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan
vähennettävän nettomääräisesti 501 milj. eurolla, josta verotulojen
arvion muuttuminen selittää pääosan. 

Verotuloarviota ehdotetaan alennettavan nettomääräisesti yhteen-
sä 660 milj. eurolla. Yhteisöveroarviota ehdotetaan vähennettävän
220 milj. euroa ja arvonlisäveroarviota 54 milj. euroa heikentynees-
tä kokonaistaloudellisesta ennusteesta sekä alkuvuoden kertymätie-
doista johtuen. Alkuvuoden kertymätietojen pohjalta ehdotaan alen-
nettavaksi energiaveroarviota 197 milj. euroa ja jäteveroarviota 10
milj. euroa. Autoveron tuottoarviota alennetaan 179 milj. euroa ker-
tymätietojen sekä alentuneen autojen kysyntäennusteen johdosta.
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Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavan nettomääräi-
sesti yhteensä 43 milj. euroa.

Korkotuloja, osakkeiden myyntituloja ja voiton tuloutuksia kos-
kevaa tuloarviota ehdotetaan alennettavan 6,7 milj. euroa. Muutosta
selittää lähinnä Kreikalle myönnetyistä kahdenkeskisistä lainoista
saatavia korkotuloja koskeneen arvion muuttuminen. 

Lainoja koskevaa tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi 122 milj.
euroa Islannin ennakoitua nopeammasta lainojen takaisinmaksusta
johtuen.

Tasapaino ja valtionvelka Varsinaisten tulojen 501 milj. euron vähennys ja määrärahojen 90
milj. euron vähennys huomioon ottaen vuoden 2012 kolmas lisäta-
lousarvioesitys kasvattaa valtion nettolainanoton tarvetta 411 milj.
eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2012 ehdotetaan 9,1 mrd.
euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2012 lopussa arvioidaan noin
89 mrd. euroa, mikä on noin 45 % suhteessa bruttokansantuottee-
seen.

Vaalikauden kehys Vuoden 2012 kehystasoa tarkistetaan vastaamaan kehyksen ra-
kennemuutoksia jäljempänä olevan taulukon mukaisesti noin -67
milj. eurolla. Tarkistusten jälkeinen menokehys vuodelle 2012 on
42 287 milj. euroa.

Kolmannen lisätalousarvioesityksen jälkeen kehykseen luettavien
menojen taso olisi 42 030 milj. euroa vuonna 2012. Näin ollen vuo-
den 2012 jakamaton varaus on noin 258 milj. euroa. Lisäksi vuodel-
ta 2011 käyttämättä jäänyttä menokehyksen jakamatonta varausta
on käytettävissä kertaluonteisiin menoihin enintään 146 milj. euroa.

Jakamattomasta varauksesta 200 milj. euroa voidaan siirtää vuo-
delle 2013 käytettäväksi kertaluonteisiin menoihin, ellei jakamaton

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

2011
Tilinpäätös

2012
Hyväksytty
talousarvio

(TA+LTA:t)

2012
Hallituksen

esitys
2012

Yhteensä

Määrärahat yhteensä 
(pl. valtionvelan vähentäminen) 50 382 54 514 -90 54 424
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 907 1 968 -129 1 839

Tuloarviot yhteensä 
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 43 242 45 811 -501 45 310
— Verotulot 36 316 38 070 -660 37 410
— Muut tulot 6 926 7 741 159 7 900
— Tilinpäätösylijäämä (ml. edelliset vuodet) 1 798 - - -
Nettolainanotto ja velanhallinta 
(mom. 15.03.01) 4 735 8 702 411 9 113
— Nettolainanotto 4 775 8 752 411 9 163
— Velanhallinta -41 -50 - -50
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varaus tule käytetyksi vuonna 2012 myöhemmissä lisätalousarvio-
esityksissä.

ICT-klusterin äkillinen 
rakennemuutos

Suomen ICT 2015 -työryhmän ehdotuksiin liittyen digitaalisten
palveluiden toimintaympäristön kehittämiseen ehdotetaan 4,1 milj.
euroa, josta 2,4 milj. euroa arvioidaan käytettävän pilvipalveluiden
kehitys- ja testausympäristön perustamisinvestointeihin laitehan-
kintoineen. Kehitys- ja testausympäristö toimii myös julkisen sek-
torin palveluiden pilottien kehitysalustana ja edistää julkisten säh-
köisten palveluiden kehittämistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenoihin ehdotetaan
0,5 milj. euron lisämäärärahaa uuden informaatio- ja viestintätekno-
logian sekä media-alan tutkimus- ja kehittämistarpeita palvelevan

Kehyksen rakennemuutokset, milj. euroa

Momentti Asia 2012 2013 2014 2015

24.30.66 Kehitysyhteistyömomentilla on 525 000 euroa 
Alankomaiden ja Saksan kanssa yhteistoiminnassa 
toteutettavien hankkeiden menoja. 
Ko. menoja vastaavat tulot ovat momentilla 
12.24.99 (läpivirtauserä). 0,5

26.20.70 Dornier lentokoneen valvontatekniikan 
uudistamiseen LTA IV 2010 myönnetyn 3 milj. 
euron siirtomäärärahan osittainen peruuttaminen ja 
uudelleenbudjetointi hankkeen viivästyksen takia. 2,4

27.01.23 Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden 
edistämiseen LTA IV 2010 osoitetusta siirtomäärä-
rahasta 19,025 milj. euroa peruutetaan ja uudelleen-
budjetoidaan hankkeen viivästymisen takia. 19,0

27.10.18 Puolustusmateriaalihankintojen maksatusten 
siirtyminen vuodelta 2012 myöhemmille kuluvan 
vaalikauden vuosille. -98,9 93,6 4,7 0,6

30.01.40 Bioenergiatuotannon avustusten maksatusten 
myöhentyessä osa vuoden 2010 talousarviossa 
myönnetystä siirtomäärärahasta peruutetaan ja 
uudelleenbudjetoidaan. 5,5

30.20.42 Vuoden 2010 talousarviossa myönnetystä 3,4 milj. 
euron siirtomäärärahasta käyttämättä oleva osa 
peruutetaan ja uudelleenbudjetoidaan vuoden 2012 
satovahinkokorvauksiin varautumiseksi. 1,1

30.50.48 Vuoden 2010 talousarviossa myönnetystä 841 000 
euron siirtomäärärahasta käyttämättä oleva osa 
peruutetaan ja uudelleenbudjetoidaan vuoden 2012 
tulvavahinkokorvauksiin varautumiseksi. 0,8

31.10.77 EU:n TEN-tuloja vastaavat menot (609 000 euron 
tuloutus momentilla 12.31.10, muu osa tuloutettu jo 
TA2012, läpivirtauserä) 2,9

Yhteensä -66,6 93,6 4,7 0,6
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osaamis- ja yhteistyöverkoston perustamiseen. Tavoitteena on luo-
da avoin ja puolueeton tutkimus- ja kehittämistiedon osaamiskeski-
ttymä, joka edistää informaatio- ja viestintäteknologiaa hyödyntä-
vää toimintaa.

Tekesin myöntämisvaltuuteen ehdotetaan yhteensä 8 milj. euron
lisäystä ICT-klusterin äkillisten rakennemuutosten hoitoon. Siitä 6
milj. euroa kohdennetaan pk-yrityksille suunnattuun verkkomyynti-
ja markkinointivalmiuksien kehittämistyöhön ja 2 milj. euroa Green
ICT ja älykkäät kaupunkiympäristöt -toimenpidekokonaisuuteen.

Kansalaisten SOTE-palvelujen kehittämiskeskuksen perustamis-
tarvetta koskevan selvityksen laatimiseksi ehdotetaan lisäksi 0,2
milj. euron määrärahaa. 

Ulkoasiainhallinto Kansainvälisen aineiston tietoturvan kehittämisestä Salve-hank-
keessa aiheutuu 2,4 milj. euron suuruinen lisämäärärahatarve. 

Ulkoasiainhallinnon ulkomailla sijaitsevien huoneistojen korjaus-
ja muihin kiinteistömenoihin ehdotetaan 2 milj. euron lisäystä.

Käräjäoikeudet Käräjäoikeuksille osoitetaan kertaluonteinen 0,5 milj. euron lisä-
ys johtuen käsittelyaikojen lyhentämistarpeesta.

Puolustusvoimille määrä-
rahalisäyksiä

Lentopolttoaineiden merkittävän hinnannousun vuoksi puolustus-
voimien toimintamenoihin ehdotetaan 3 milj. euron lisämäärärahaa.
Puolustusmateriaalihankintojen valuuttakurssitappioiden kattami-
seen ehdotetaan 5 milj. euron lisämäärärahaa.

Senaatti-kiinteistöille 
valtuus kiinteistöjen 
myyntiin

Senaatti-kiinteistöille ehdotetaan valtuutta luovuttaa Helsingin
kaupungille Malminkartanossa ja Hakuninmaalla sijaitsevat kiin-
teistöt 17,3 milj. euron kauppahinnalla. Myytävien kiinteistöjen ja
määräalojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 91 000 m2 ja yhteen-
laskettu asuntorakennusoikeus on 58 600 k-m2.

Euroopan investointi-
pankin pääomitus

Euroopan investointipankin maksetun pääoman osuutta on tarkoi-
tus korottaa, jonka vuoksi ehdotetaan valtuutta saada sitoutua vuon-
na 2012 Euroopan investointipankin maksetun pääoman korotuk-
seen siten, että Suomen osuudesta aiheutuu menoja enintään 127,8
milj. euroa.

Peltolohkorekisteri Maaseutuviraston toimintamenoihin ehdotetaan 0,5 milj. euron li-
säystä peltolohkorekisterin ajantasaistamiseen.

Väylähankkeiden 
rahoitus

Maa- ja vesialueiden hankintaan ehdotetaan lisäystä 7,5 milj. eu-
roa väylähankkeiden lunastusten ja korvausten ennakolta arvioituja
suuremmista korvausmääristä johtuen. Väyläverkon kehittämisen
momentille ehdotetaan 2,9 milj. euron lisäystä, joka vastaa EU:n
myöntämän TEN-tuen määrää. 

Yritysten rahoituksen 
tukeminen

Finnvera Oyj:lle ehdotetaan 12 milj. euron lisäystä kattamaan en-
nakoitua suurempia luotto- ja takaustappioita.

Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan ehdotetaan
150 milj. euron lisämäärärahaa johtuen jälleenrahoitettavien hank-
keiden aiemmin arvioitua nopeammasta toteutumisesta.

Kassasijoitusten riskin-
hallinta

Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan 10 milj. euron määrärahaa,
joka on tarkoitettu valtion kassasijoituksiin liittyvän riskin hallin-
nasta poikkeuksellisissa rahoitusmarkkinaolosuhteissa aiheutuviin
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menoihin silloin, kun sijoittaminen on riskiä alentavin ja kustannuk-
sia aiheuttavin ehdoin lain mukaan ollut mahdollista.

Suomen luontokeskus 
Haltia

Nuuksiokeskus Oy:n osakepääoman korottamisen edellyttämän
valtion rahoitusosuuden maksamiseen ehdotetaan 1,9 milj. euron li-
sämäärärahaa. Lisäpääomitustarve aiheutuu Suomen luontokeskus
Haltian rakentamisen kustannusarvion nousun johdosta.

Muita määrärahatasojen 
tarkistuksia

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton määrärahoja
ehdotetaan korotettavaksi 6,1 milj. eurolla johtuen oleskeluluvan
saaneiden turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta vastaanottokes-
kuksissa. Turvapaikkapäätöksenteon tehostuessa oleskeluluvan
saaneiden määrä on lisääntynyt enemmän kuin kuntapaikkoja on
tarjolla.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusmäärärahaan ehdotetaan
nettomääräisenä vähennyksenä 0,7 milj. euroa. Muutoksessa on
otettu huomioon vähennyksenä 1,2 milj. euroa liittyen valtion-
osuuslain (1704/2009) 32 §:n mukaiseen yksityisen perusopetuksen
aloittamisen johdosta valtionosuudesta vähennettävään rahoituk-
seen. Lisäyksenä on vastaavasti otettu huomioon 0,5 milj. euroa,
joka vastaa talousarviossa momentilta 28.40.03 tehtyä maakunnan
liittojen tehtäviin kohdennettavan rahoituksen vähennystä, joka oli
tarkoitettu siirroksi valtionosuusmäärärahaan. 

Energiaverotukea ehdotetaan vähennettäväksi 75 milj. euroa
energiaintensiivisten yritysten arvioitua vähäisemmän veronpalau-
tusten hakumäärän sekä muiden momentin kautta palautettavien tu-
kien ja palautusten määrän arvion tarkentumisen vuoksi.

EU-maksun määrärahaa ehdotetaan alennettavaksi 20 milj. eurol-
la vuoden 2012 sekä aikaisempien vuosien ALV- ja BKTL-pohjien
tarkistuksen vuoksi.

Palkkaturvan arvioitua suuremmista maksatuksista aiheutuu 13
milj. euron lisämäärärahatarve.

Työllisyysperusteisiin siirtomenoihin ehdotetaan 3,5 milj. euron
lisäystä avustusten arvioitua suurempien maksatuksien vuoksi.

Etuusmenoarvioiden tarkentumisen seurauksena työttömyystur-
van määrärahatarve alenee ansiopäivärahojen osalta 60 milj. eurol-
la, mutta kasvaa vastaavasti työmarkkinatuen osalta 90 milj. eurol-
la.

Aikuiskoulutustuen määrärahatarve kasvaa etuusmenoarvioiden
tarkentumisen vuoksi 10 milj. eurolla. Myös vuorottelukorvausme-
not kasvavat 10 milj. eurolla.

Sairausvakuutuksen menoarvio vähenee 15 milj. eurolla. Vähen-
nys aiheutuu arvioitua pienemmistä EU-sairaanhoitokuluista sekä
arvioitua pienemmistä työtulovakuutukseen kuuluvista vähimmäis-
päivärahamenoista.

Valtionosuus eläkemenoihin laskee arviolta yhteensä 52 milj. eu-
rolla. Tästä 35 milj. euroa selittyy yrittäjän eläkelain mukaisten
maksutuottojen kasvulla ja 17 milj. euroa kansaneläkemenojen ja
takuueläkemenojen tarkentumisella alaspäin.
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Arviota valtionvelan korkomenoista tarkistetaan alaspäin 129
milj. eurolla aiempaa alemman korkotasoarvion myötä.

Eduskunnan vuodelle 2012 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen 
muutokset pääluokittain, euroa

Pääluokka

Hyväksytty
talousarvio

(TA+LTA:t)

Hallituksen

 esitys
Yhteensä

21. Eduskunta 143 404 000 - 143 404 000
22. Tasavallan presidentti 19 399 000 30 000 19 429 000
23. Valtioneuvoston kanslia 82 795 000 42 000 82 837 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 292 526 000 4 975 000 1 297 501 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 872 327 000 9 850 000 882 177 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 278 500 000 19 514 000 1 298 014 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 894 878 000 -71 877 000 2 823 001 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 17 627 574 000 -86 571 000 17 541 003 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallin-

nonala 6 686 840 000 727 000 6 687 567 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallin-

nonala 2 723 004 000 -6 620 000 2 716 384 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

nonala 2 431 319 000 11 978 000 2 443 297 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 916 479 000 178 550 000 4 095 029 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallin-

nonala 12 296 211 000 -25 320 000 12 270 891 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 280 668 000 3 450 000 284 118 000
36. Valtionvelan korot 1 967 600 000 -128 700 000 1 838 900 000
Yhteensä 54 513 524 000 -89 972 000 54 423 552 000

Eduskunnan vuodelle 2012 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden 
muutokset osastoittain, euroa

Osasto

Hyväksytty
talousarvio

(TA+LTA:t)

Hallituksen

 esitys
Yhteensä

11. Verot ja veronluonteiset tulot 38 070 048 000 -660 000 000 37 410 048 000
12. Sekalaiset tulot 5 506 727 000 43 438 000 5 550 165 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja 

voiton tuloutukset 1 954 600 000 -6 700 000 1 947 900 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 280 000 000 122 000 000 402 000 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 45 811 375 000 -501 262 000 45 310 113 000

15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta 8 702 149 000 411 290 000 9 113 439 000
Yhteensä 54 513 524 000 -89 972 000 54 423 552 000



Vuoden 2012 III lisätalousarvio

TULOARVIOT

Osasto 11 €

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -660 000 000

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -220 000 000

02. Yhteisövero, vähennystä .................................................................. -220 000 000

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -54 000 000

01. Arvonlisävero, vähennystä .............................................................. -54 000 000

08. Valmisteverot -197 000 000

07. Energiaverot, vähennystä ................................................................ -197 000 000

10. Muut verot -189 000 000

03. Autovero, vähennystä ...................................................................... -179 000 000
08. Jätevero, vähennystä ........................................................................ -10 000 000
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Osasto 12

12. SEKALAISET TULOT 43 438 000

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 9 003 000

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä ........................ 9 003 000

25. Oikeusministeriön hallinnonala 11 500 000

10. Tuomioistuintulot, lisäystä .............................................................. 4 500 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä .................................................................. 7 000 000

26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 690 000

98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallin-
taan, lisäystä .................................................................................... 690 000

27. Puolustusministeriön hallinnonala -1 334 000

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä ........... -1 334 000

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 623 000

10. Liikenneviraston tulot, lisäystä ........................................................ 609 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 14 000

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 13 000 000

31. Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä ..................................... 13 000 000

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala -8 820 000

90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto, vähennystä ............................. -8 820 000

39. Muut sekalaiset tulot 18 776 000

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennys-
tä ...................................................................................................... -10 000 000

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä ............................... 28 776 000

Osasto 13

13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOI-
TON TULOUTUKSET -6 700 000

01. Korkotulot -6 700 000

05. Korot muista lainoista, vähennystä .................................................. -6 700 000
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Osasto 15

15. LAINAT 533 290 000

01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 122 000 000

04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä ............................................ 122 000 000

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 411 290 000

01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä ......................................... 411 290 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä: 

-89 972 000
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka  22 €

22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 30 000

02. Tasavallan presidentin kanslia 30 000

02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha), lisäystä 30 000

Pääluokka  23

23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 42 000

01. Hallinto 42 000

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä ................................................................................................... 42 000

Pääluokka  24

24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 975 000

01. Ulkoasiainhallinto 4 450 000

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 450 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ............................ 2 000 000

10. Kriisinhallinta —

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomäärära-
ha) .................................................................................................... —

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 525 000

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä .......... 525 000
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Pääluokka  25

25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 850 000

01. Ministeriö ja hallinto 9 350 000

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomäärä-
raha), lisäystä ................................................................................... 5 500 000

51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä ...... 3 850 000

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 500 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä ................................................................................................... 500 000

Pääluokka  26

26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 19 514 000

01. Hallinto 11 040 000

22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siir-
tomääräraha 3 v), lisäystä ................................................................ 40 000

23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) ... —
29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomää-

räraha), lisäystä ................................................................................ 11 000 000

20. Rajavartiolaitos 2 421 000

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) ............... —
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ........ 2 421 000

40. Maahanmuutto 6 053 000

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), 
lisäystä ............................................................................................. 6 053 000

Pääluokka  27

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -71 877 000

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 19 025 000

23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomäärära-
ha 3 v) .............................................................................................. 19 025 000



Pääluokka 2816

10. Sotilaallinen maanpuolustus -90 902 000

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .... 3 000 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä ... -93 902 000

Pääluokka  28

28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -86 571 000

01. Hallinto 750 000

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä ................................................................................................... 750 000

20. Palvelut valtioyhteisölle —

88. Senaatti-kiinteistöt ........................................................................... —

40. Valtion alue- ja paikallishallinto —

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä ..... -1 500 000

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -1 591 000

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä .......... -1 591 000

90. Kuntien tukeminen -730 000

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomäärä-
raha), vähennystä ............................................................................. -730 000

31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-
avustukset (arviomääräraha) ............................................................ —

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen -75 000 000

41. Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä ............................... -75 000 000

92. EU ja kansainväliset järjestöt -20 000 000

69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä ............. -20 000 000
87. Suomen osuus Euroopan investointipankin pääoman korottamisesta 

(siirtomääräraha 3 v) ........................................................................ —

99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 10 000 000

98. Kassasijoitusten riskinhallinta (siirtomääräraha 3 v) ...................... 10 000 000
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Pääluokka  29

29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA 727 000

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot -56 000

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä ............................... -28 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v), vähennystä .......... -28 000

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus -28 000

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 
3 v), vähennystä ............................................................................... -28 000

80. Taide ja kulttuuri 811 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ........ 387 000
07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v), lisäystä ................................................................... 80 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha), 

lisäystä ............................................................................................. 344 000

Pääluokka  30

30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA -6 620 000

01. Hallinto 6 000 000

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .... 500 000
40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) ................... 5 500 000

10. Maaseudun kehittäminen —

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) .. —
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehit-

tämisestä (arviomääräraha) .............................................................. —

20. Maatalous -13 650 000

42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä .......... 1 050 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähen-

nystä ................................................................................................. -14 700 000

40. Kala-, riista- ja porotalous 250 000

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v), lisäystä .......................................................................... 250 000



Pääluokka 3118

50. Vesitalous 780 000

48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 
(siirtomääräraha 3 v), lisäystä .......................................................... 780 000

60. Metsätalous —

Pääluokka  31

31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA 11 978 000

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 2 653 000

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä ..................................................................................... 500 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 
(arviomääräraha), lisäystä ................................................................ 2 153 000

10. Liikenneverkko 10 385 000

76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisä-
ystä ................................................................................................... 7 460 000

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä .............. 2 925 000

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut -5 420 000

43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen 
(arviomääräraha), vähennystä .......................................................... -5 420 000

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 4 360 000

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..... 260 000
43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirto-

määräraha 3 v) ................................................................................. 4 100 000

Pääluokka  32

32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 178 550 000

01. Hallinto —

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) —
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20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen 500 000

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arvio-
määräraha), lisäystä ......................................................................... 500 000

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomäärä-
raha) ................................................................................................. —

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 178 050 000

42. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), li-
säystä ............................................................................................... 11 550 000

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) ............... —
50. Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä ........................................... 13 000 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), 

lisäystä ............................................................................................. 3 500 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arvio-

määräraha), lisäystä ......................................................................... 150 000 000

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka —

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) ................................ —
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennera-

hasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—
2013 (arviomääräraha) ..................................................................... —

Pääluokka  33

33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA -25 320 000

01. Hallinto -400 000

21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha 
(siirtomääräraha 2 v), vähennystä .................................................... -400 000

02. Valvonta 400 000

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot 
(siirtomääräraha 2 v), lisäystä .......................................................... 400 000

66. Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö 
(siirtomääräraha 3 v) ........................................................................ —

03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 200 000

63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ....................... 200 000

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 300 000

28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja 
palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) ............................. —

52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha), lisäystä 300 000
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20. Työttömyysturva 50 000 000

50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä ...... -60 000 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), lisäystä ........... 90 000 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä ........ 10 000 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä ... 10 000 000

30. Sairausvakuutus -15 000 000

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomää-
räraha), vähennystä .......................................................................... -15 000 000

40. Eläkkeet -52 000 000

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomäärä-
raha), vähennystä ............................................................................. -35 000 000

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista 
menoista (arviomääräraha), vähennystä .......................................... -17 000 000

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen —

20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) .................................... —

90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset -8 820 000

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvin-
voinnin edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä ....................... -8 820 000

Pääluokka  35

35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 450 000

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 1 550 000

29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arvio-
määräraha), lisäystä ......................................................................... 1 550 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 1 900 000

88. Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) ........................ 1 900 000



21

Pääluokka  36

36. VALTIONVELAN KOROT -128 700 000

01. Valtionvelan korko -128 700 000

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä .......................... -128 700 000

Määrärahojen kokonaismäärä: 

-89 972 000
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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

02. Yhteisövero
Momentilta vähennetään  220 000 000  eu-

roa.
S e l v i t y s o s a :  Yritysten tuloskehitystä

heijastava toimintaylijäämää koskeva arvio
vuodelle 2012 on alentunut keväällä 2012 en-
nakoidusta. Lisäksi tammi—elokuun kertymä-
tietojen perusteella lopullisen, vuonna 2012
kertyvän yhteisöveron määrän verovuodelta

2011 arvioidaan jäävän keväällä 2012 ennus-
tettua pienemmäksi. Muutosten arvioidaan
alentavan vuoden 2012 yhteisöveron koko-
naistuottoa runsaat 300 milj. euroa, josta val-
tion osuus on 220 milj. euroa. Tuloarvion alen-
tumisesta runsaat kaksi kolmannesta aiheutuu
toimintaylijäämäarvion muutoksesta ja vajaa
yksi kolmannes kertymätiedoista.

Ennuste yhteisöveron kertymästä vuonna 2012

talousarvio +
II lisätalousarvio ennuste

III lisätalous-
arvioesitys

Yhteisöveron kertymät eri verovuosilta, milj. euroa
— verovuodelta 2013 397 397 -
— verovuodelta 2012 4 083 3 855 -228
— verovuodelta 2011 389 300 -89
— aikaisemmilta verovuosilta 35 35 -
Yhteensä 4 904 4 587 -317
— josta valtion osuus 3 385 3 165 -220
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2012 III lisätalousarvio -220 000 000
2012 II lisätalousarvio -170 000 000
2012 talousarvio 3 555 000 000
2011 tilinpäätös 3 374 982 271
2010 tilinpäätös 2 972 396 819

04.  Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut

01. Arvonlisävero
Momentilta vähennetään  54 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tuloarvion aleneminen

pohjautuu talouskehitystä koskevan ennusteen
heikkenemiseen sekä saatuihin tammi—elo-
kuun verokertymätietoihin. Yksityisen kulu-
tuksen arvon ennakoidaan kasvavan 4,4 %
vuonna 2012.

2012 III lisätalousarvio -54 000 000
2012 I lisätalousarvio 126 000 000
2012 talousarvio 15 712 000 000
2011 tilinpäätös 15 165 975 003
2010 tilinpäätös 13 710 451 825

08.  Valmisteverot

07. Energiaverot
Momentilta vähennetään  197 000 000  eu-

roa.
S e l v i t y s o s a :  Tuloarviota ehdotetaan

alennettavaksi tammi—elokuun kertymätieto-
jen pohjalta. Kertymien kehitys on ollut vuo-
den 2011 syksystä lähtien ennakoitua heikom-
paa sekä liikenteen polttoaineiden että sähkön
ja lämmityspolttoaineiden kohdalla. Veropoh-
jien kehityksen ja sitä kautta energiaverokerty-

mien heikentymisen taustalla on heikentyneen
taloussuhdanteen myötä vähentynyt taloudelli-
nen aktiviteetti.

2012 III lisätalousarvio -197 000 000
2012 talousarvio 4 356 000 000
2011 tilinpäätös 3 880 477 633
2010 tilinpäätös 3 252 213 011

10.  Muut verot

03. Autovero
Momentilta vähennetään  179 000 000  eu-

roa.
S e l v i t y s o s a :  Autoveron tasoa tarkistet-

tiin vuoden 2012 huhtikuussa keskimääräisen
CO2-tason alenemisen tuottovaikutuksen kor-
vaamiseksi ja ympäristöohjauksen tehostami-
seksi. Autoveron tuoton kannalta ratkaisevaa
on uusien henkilöautojen myynnin kehitys,
joka puolestaan riippuu taloussuhdanteista.

Uusien autojen myynti oli vilkasta ennen huh-
tikuun autoveroperustemuutoksen voimaanas-
tumista. Tämän jälkeen kuukausikertymät ovat
jääneet jälkeen edellisvuonna olleista tasoista.
Tähän vaikuttaa osin kysynnän purkautuminen
ennen autoveromuutosta mutta myös kuluttaji-
en talousluottamuksen heikentyminen. Uusien
autojen myyntimääräksi arvioidaan nyt
105 000 henkilöautoa varsinaisessa talousarvi-
ossa ennakoidun 126 000 henkilöauton sijaan.
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Uuden auton myynnistä arvioidaan kertyvän
keskimäärin noin 7 600 euroa. Myös muiden
ajoneuvojen kysynnän arvioidaan olevan en-
nakoitua vähäisempää.

2012 III lisätalousarvio -179 000 000
2012 talousarvio 1 209 000 000
2011 tilinpäätös 1 067 936 917
2010 tilinpäätös 941 127 019

08. Jätevero
Momentilta vähennetään  10 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Tuloarvion aleneminen
aiheutuu vuoden 2012 tammi—elokuun kerty-
mätiedoista, joiden perusteella vuoden 2012
verotuotoksi arvioidaan 60 milj. euroa. Jäteve-
rokertymän arviointia vaikeuttaa vuoden 2011
alussa voimaan astunut jäteverouudistus, jossa
sekä verotasoa että veropohjaa muutettiin.

2012 III lisätalousarvio -10 000 000
2012 II lisätalousarvio -20 000 000
2012 talousarvio 90 000 000
2011 tilinpäätös 64 083 432
2010 tilinpäätös 41 912 103
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Osasto 12
SEKALAISET TULOT

24.  Ulkoasiainministeriön hallinnonala

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tu-
lot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
9 003 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Tuloarvion muutoksessa
on otettu huomioon lisäyksenä 1 650 000 eu-
roa Suomen Berliinin suurlähetystön virka-
asunnon kiinteistön, 2 194 000 euroa Suomen
Caracasin suurlähetystön kanslian huoneisto-
osakkeiden, 4 000 000 euroa Suomen Pariisin
suurlähetystön virka-asunnon huoneisto-osak-
keiden, 277 000 euroa Suomen Windhoekin
suurlähetystön henkilökunnan asunnon kiin-
teistön ja 787 000 euroa kuuden Helsingin kes-
kustan ulkopuolisen asunnon myynneistä sekä
200 000 euroa ministeriön ja Alankomaiden
ulkoministeriön ja 325 000 euroa ministeriön

ja Saksan kehitysyhteistyöviranomaisen (GIZ)
yhteistoimintahankkeiden osuuksista. Vastaa-
vat menot on budjetoitu momentille 24.30.66. 

Lisäksi tuloarvion muutoksessa on otettu
huomioon vähennyksenä 430 000 euroa
YK:lta saatavia joukkokorvauksia johtuen Li-
banonin kriisinhallintaoperaation joukon kes-
kittämisen siirtymisestä suunniteltua myöhäi-
sempään ajankohtaan.

2012 III lisätalousarvio 9 003 000
2012 II lisätalousarvio 14 311 000
2012 talousarvio 7 661 000
2011 tilinpäätös 15 531 024
2010 tilinpäätös 16 385 541

25.  Oikeusministeriön hallinnonala

10. Tuomioistuintulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

4 500 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu summaa-

risten asioiden arvioidusta kasvusta.

2012 III lisätalousarvio 4 500 000
2012 talousarvio 22 500 000
2011 tilinpäätös 30 821 768
2010 tilinpäätös 31 417 331

20. Ulosottomaksut
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

7 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu ulosotto-

laitoksen asiamäärän ja perintätuloksen arvioi-
dusta kasvusta.
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2012 III lisätalousarvio 7 000 000
2012 talousarvio 68 000 000
2011 tilinpäätös 68 535 964
2010 tilinpäätös 62 100 729

26.  Sisäasiainministeriön hallinnonala

98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja
maahanmuuttovirtojen hallintaan

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
690 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Suurin osa lisäyksestä ai-
heutuu vuosien 2007—2008 palaumien siirty-

misestä vuodelle 2012 sekä vuoden 2009 lop-
pumaksatusten siirtymisestä vuodelle 2013.

Uuden arvion myötä tulojen arvioitu kerty-
mä muuttuu seuraavasti:

2012 III lisätalousarvio 690 000
2012 talousarvio 12 188 000
2011 tilinpäätös 8 333 750
2010 tilinpäätös 5 051 183

27.  Puolustusministeriön hallinnonala

99. Puolustusministeriön hallinnonalan
muut tulot

Momentilta vähennetään  1 334 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tuloarvion muutoksessa

on otettu huomioon vähennyksenä 1 769 000
euroa pääosin siksi, että YK:n Suomelle mak-
samat korvaukset pienenevät Libanonin ope-
raation joukon keskittämisen siirryttyä suunni-
teltua myöhempään ajankohtaan ja lisäyksenä

435 000 euroa Foreign Military Sales (FMS)
-maksujärjestelyjen palautusten johdosta.

2012 III lisätalousarvio -1 334 000
2012 talousarvio 3 734 000
2011 tilinpäätös 745 595
2010 tilinpäätös 11 540 539

Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa)
Vuosiohjelma 2007—2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä

Pakolaisrahasto 558 - 471 - 1 527 2 556
Ulkorajarahasto 2 674 - - - 4 890 7 564
Kotouttamisrahasto 934 - 398 - 694 2 026
Paluurahasto 16 - 265 - 451 732
Yhteensä 4 182 - 1 134 - 7 562 12 878
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31.  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

10. Liikenneviraston tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

609 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  EU:n suoran rakentamis-

tuen tuloutuksia investointimomentilta makse-
tuista kustannuksista merkitään tuloksi hank-
keen Kokkola—Ylivieska vuoden 2010 tuki-
päätöksen loppusuoritus. Vastaava
määrärahan lisäys on merkitty momentille
31.10.77.

2012 III lisätalousarvio 609 000
2012 II lisätalousarvio 27 295 000
2012 talousarvio 51 208 000
2011 tilinpäätös 12 819 363
2010 tilinpäätös 23 353 691

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
14 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Tulot ovat Liikenneviras-
tolle alustuen takaisinperinnästä kertyviä tulo-
ja.

2012 III lisätalousarvio 14 000
2012 II lisätalousarvio 15 000
2012 talousarvio 58 000
2011 tilinpäätös 91 328
2010 tilinpäätös 192 959

32.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

31. Palkkaturvamaksujen palautukset
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

13 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tulojen lisäys aiheutuu

palkkaturvamäärärahan ennakoitua suurem-
masta käytöstä.

2012 III lisätalousarvio 13 000 000
2012 talousarvio 23 327 000
2011 tilinpäätös 34 165 222
2010 tilinpäätös 35 899 107

33.  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto
Momentilta vähennetään  8 820 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tuloarvion alentaminen

aiheutuu Vallilan järjestötaloon kohdistuvien
avustushakemusten hylkäämisestä.

2012 III lisätalousarvio -8 820 000
2012 talousarvio 390 295 000
2011 tilinpäätös 367 495 000
2010 tilinpäätös 380 995 000

39.  Muut sekalaiset tulot

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista mak-
suseuraamuksista

Momentilta vähennetään  10 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Kertymätietojen perus-
teella momentille arvioidaan kertyvän yhteen-
sä 95 000 000 euroa.
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2012 III lisätalousarvio -10 000 000
2012 talousarvio 105 000 000
2011 tilinpäätös 90 883 760
2010 tilinpäätös 109 748 816

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

28 776 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  

2012 III lisätalousarvio 28 776 000
2012 talousarvio 50 000 000
2011 tilinpäätös 86 013 362
2010 tilinpäätös 470 872 867

Määrärahojen peruutusten erittely (euroa)

Momentti 26.20.70 2 421 000
Momentti 27.01.23 19 025 000
Momentti 30.01.40 5 500 000
Momentti 30.20.42 1 050 000
Momentti 30.50.48 780 000
Yhteensä 28 776 000
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Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON 

TULOUTUKSET

01.  Korkotulot

05. Korot muista lainoista
Momentilta vähennetään  6 700 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tuloarvion vähennys joh-

tuu muiden valtioiden lainoista saatavia korko-
tuloja koskeneen arvion muuttumisesta. Krei-
kan valtiolle myönnettyjen lainojen uudelleen-
järjestely on vaikuttanut alkuvuoden
toteutuneeseen korkotuloon sekä loppuvuoden
tuloarvioon. Kreikan lainojen uudelleenjärjes-
tely perustuu valtioneuvoston tiedonannon
VNT 1/2012 vp mukaisesti euroalueen jäsen-
valtioiden kesken hyväksyttyyn Kreikan toi-

seen rahoitustukijärjestelyyn. Lainojen uudel-
leenjärjestelyn myötä aikavälille 15.3.2011—
15.3.2012 sovellettua korkomarginaalia pie-
nennettiin takautuvasti n. 3 prosentista n. 1,5
prosenttiin.

2012 III lisätalousarvio -6 700 000
2012 I lisätalousarvio -14 000 000
2012 talousarvio 76 000 000
2011 tilinpäätös 75 959 963
2010 tilinpäätös 23 667 453
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Osasto 15
LAINAT

01.  Valtiolle takaisin maksettavat lainat

04. Muiden lainojen lyhennykset
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

122 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Islanti lyhentää lainaansa

aiemmin ennakoitua enemmän, yhteensä 188
milj. eurolla vuonna 2012. Lyhennyksen jäl-
keen Islannille vuonna 2011 myönnettyä kah-
denkeskistä lainaa on jäljellä 132 milj. euroa,

joka on määrä maksaa lopuilta osin vuoteen
2021 mennessä.

2012 III lisätalousarvio 122 000 000
2012 I lisätalousarvio 73 500 000
2012 talousarvio 96 500 000
2011 tilinpäätös 30 697 203
2010 tilinpäätös 73 069 430

03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä  411 290 000

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

lainanottoon merkitään lisäystä 411 290 000
euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton
määrä on 9 163 439 000 euroa vuonna 2012.
Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulo-
jen määrä on 9 113 439 000 euroa vuonna
2012.

2012 III lisätalousarvio 411 290 000
2012 II lisätalousarvio 1 223 505 000
2012 I lisätalousarvio 127 731 000
2012 talousarvio 7 350 913 000
2011 tilinpäätös 4 734 549 510
2010 tilinpäätös 11 272 089 212

Tulot ja menot (milj. euroa)

Tulot
Nimellisarvoinen nettolainanotto 9 163
Menot
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 9 113
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M Ä Ä R Ä R A H A T

Pääluokka 22
TASAVALLAN PRESIDENTTI

02.  Tasavallan presidentin kanslia

02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot
(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  30 000  eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu eläkkeellä olevien presidenttien kan-
sainvälisiin tehtäviin liittyvien matkojen enna-
koimattomasta kasvusta. Tasavallan presiden-

tin kanslia järjestää turvallisuuspalvelut
kaikille matkoille.

2012 III lisätalousarvio 30 000
2012 talousarvio 560 000
2011 tilinpäätös 299 071
2010 tilinpäätös 301 163
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Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01.  Hallinto

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  42 000  eu-
roa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on siirtoa
momentilta 24.01.01 ja aiheutuu taloudellisten
ulkosuhteiden yhteensovittamiskustannuksis-
ta, palkkausmenot mukaan lukien. 

2012 III lisätalousarvio 42 000
2012 II lisätalousarvio 396 000
2012 talousarvio 31 684 000
2011 tilinpäätös 28 483 000
2010 tilinpäätös 27 147 000
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Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Ulkoasiainhallinto

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  2 450 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa
on otettu huomioon lisäyksenä 2 408 000 eu-
roa kansainvälisen aineiston tietoturvan kehit-
tämisestä Salve-hankkeessa ja 84 000 euroa
siirtona momenteilta 29.01.03, 29.01.21 ja
29.40.20 Suomen Pekingin suurlähetystössä
toimivan korkeakoulu- ja tiedepolitiikan eri-
tyisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin
sekä vähennyksenä 42 000 euroa siirtona mo-
mentille 23.01.01 taloudellisten ulkosuhteiden
yhteensovittamisesta aiheutuvien järjestelyjen
menojen kattamiseen.

2012 III lisätalousarvio 2 450 000
2012 II lisätalousarvio 1 945 000
2012 talousarvio 200 064 000
2011 tilinpäätös 201 966 000
2010 tilinpäätös 204 915 000

74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä  2 000 000

euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-

heutuu Suomen Berliinin suurlähetystön virka-
asunnon muutostöistä, Suomen Brasilian suur-
lähetystön edustustokiinteistön peruskorjauk-
sesta, Suomen Kabulin suurlähetystön uuden
kanslian muutos- ja korjaustöistä, Suomen Pe-
kingin suurlähetystön virka-asunnon peruskor-
jauksesta ja Suomen Pariisin suurlähetystön
kanslian peruskorjauksesta.

2012 III lisätalousarvio 2 000 000
2012 talousarvio 4 000 000
2011 tilinpäätös 4 000 000
2010 tilinpäätös 5 000 000

10.  Kriisinhallinta

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen
ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan
seuraavasti:
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S e l v i t y s o s a :  Suomen Kosovon kriisin-
hallintajoukon ja Atalanta-operaation suunnit-
teluvahvuuksien tarkennuttua alaspäin sekä
YKSOS:n lakkauttamisen johdosta vapautuu
käyttösuunnitelmakohdasta 04. 2 286 000 eu-
roa, käyttösuunnitelmakohdasta 07. 260 000
euroa ja käyttösuunnitelmakohdasta 10.
813 000 euroa. Vapautuvat määrärahat

3 359 000 euroa siirretään käyttösuunnitelma-
kohtaan 09. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 talousarvio 49 982 000
2011 tilinpäätös 40 246 515
2010 tilinpäätös 47 921 060

30.  Kansainvälinen kehitysyhteistyö

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  525 000
euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös ministeriön

ja Alankomaiden ulkoministeriön kanssa to-
teutettavan yhteistoimintahankkeen menojen
maksamiseen.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muu-
tetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttösuunnitelma III lisätalousarvio
Muutettu

käyttösuunnitelma

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

04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot 
(KFOR-operaatio) 4 453 000 -2 286 000 2 167 000

05. Yhteiset menot 5 447 000 - 5 447 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallinta-

joukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 1 069 000 - 1 069 000
07. YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), 

Etelä-Sudan 260 000 -260 000 -
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 20 810 000 - 20 810 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisä-

menoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin 
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin 
kriisinhallintamenoihin 6 841 000 +3 359 000 10 200 000

10. Atalanta-operaation menot 1 329 000 -813 000 516 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 601 000 - 601 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 8 912 000 - 8 912 000
Yhteensä 49 982 000 - 49 982 000
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S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
200 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Alanko-
maiden ulkoministeriön ja 325 000 euroa mi-
nisteriön ja Saksan kehitysyhteistyöviraston
(GIZ) yhteistoimintahankkeena toteutettavan
Nicaraguan Kansalaisyhteiskuntarahasto Fon-
do FEDin tukemiseen kohdennettavista me-
noista. Lisäykset kohdistuvat käyttösuunnitel-
makohtaan 2. Maa- ja aluekohtainen kehitys-
yhteistyö. Yhteistyökumppaneilta saatavat
vastaavat tulot on merkitty momentille

12.24.99. Lisämäärärahat eivät lisää Suomen
rahoitusosuutta ohjelmalle eivätkä vaikuta
Suomen julkisen kehitysavun määrään.

2012 III lisätalousarvio 525 000
2012 II lisätalousarvio 9 311 000
2012 talousarvio 883 684 000
2011 tilinpäätös 845 923 000
2010 tilinpäätös 743 596 000

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttö-
suunnitelma

II lisätalous-
arvio

III lisätalous-
arvio

Muutettu
käyttö-

suunnitelma

1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 255 090 000 -5 000 000 - 250 090 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1) 304 550 000 +14 311 000 +525 000 319 386 000
3. Euroopan kehitysrahasto 58 876 000 - - 58 876 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 50 934 000 - - 50 934 000
5. Humanitaarinen apu 83 573 000 - - 83 573 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tuki-

toiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 8 561 000 - - 8 561 000
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen 

tarkastus 2 600 000 - - 2 600 000
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteis-

työlle, Kehitysyhteistyön Palvelu-
keskukselle (KePa) ja 
kehitysyhteistyötiedotukselle 103 000 000 - - 103 000 000

9. Korkotuki 16 500 000 - - 16 500 000
Yhteensä 883 684 000 +9 311 000 +525 000 893 520 000

1) Sisältää 200 000 euroa ministeriön ja Alankomaiden ulkoministeriön, 500 000 euroa ministeriön ja Itävallan kehitysyhteis-
työviraston (ADA), 2 000 000 euroa ministeriön ja Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF), 500 000 euroa ministeriön ja 
Luxemburgin ulkoministeriön, 525 000 euroa ministeriön ja Saksan kehitysyhteistyöviraston (GIZ), 13 822 000 euroa Iso-
Britannian kehitysyhteistyöosaston (DFID) sekä 1 589 000 euroa ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoiminta-
hankkeiden menoja.
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Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Ministeriö ja hallinto

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvon-
lisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  5 500 000
euroa.

2012 III lisätalousarvio 5 500 000
2012 II lisätalousarvio —
2012 talousarvio 51 000 000
2011 tilinpäätös 52 934 113
2010 tilinpäätös 49 328 591

51. Eräät valtion maksamat korvaukset (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  3 850 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu rikosvahinkokorvausten ja syyttömästi
vangitulle tai tuomitulle maksettavien korva-
usten kasvusta.

2012 III lisätalousarvio 3 850 000
2012 talousarvio 14 150 000
2011 tilinpäätös 17 676 274
2010 tilinpäätös 13 990 189

10.  Tuomioistuimet ja oikeusapu

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  500 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on kerta-
luonteinen ja sen tarve aiheutuu käräjäoikeuk-
sien käsittelyaikojen lyhentämistarpeesta. Kä-
räjäoikeuksien asioiden käsittelyä on hidasta-
nut summaaristen asioiden määrän voimakas

kasvu, minkä vuoksi määrärahaa on lisätty tila-
päisesti.

2012 III lisätalousarvio 500 000
2012 II lisätalousarvio 4 898 000
2012 talousarvio 240 189 000
2011 tilinpäätös 239 098 000
2010 tilinpäätös 233 270 000
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Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

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

Momentille myönnetään lisäystä  40 000  eu-
roa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää myös rahas-
tojen tuella toteutettujen hankkeiden takaisin-
perinnöistä johtuvien Suomen velvoitteiden
maksamiseen (rahoitusoikaisut Euroopan ko-
missiolle).

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ja
momentin perustelujen täydennys aiheutuvat
komission takaisinperintäpäätöksen aiheutta-
masta velvoitteen hoitamisesta. Hankkeilta ta-
kaisinperityt osuudet tuloutetaan momentille
12.39.10. 

2012 III lisätalousarvio 40 000
2012 talousarvio 14 990 000
2011 tilinpäätös 11 337 000
2010 tilinpäätös 8 656 000

23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiu-
det (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että momentille voidaan nettobudjetoida Krii-
sinhallintakeskuksen vastuulla toteutettavista

tutkimushankkeista tuloina saatavat muiden
osapuolten maksuosuudet ja hankkeesta aiheu-
tuvat menot.

S e l v i t y s o s a :  Momentille ei edellä ole-
van johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 II lisätalousarvio 22 000
2012 talousarvio 1 415 000
2011 tilinpäätös 1 530 000
2010 tilinpäätös 1 562 000

29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan ar-
vonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä
11 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu TUVE-hankkeen määrärahatason nou-
susta momenteilla 26.01.03 ja 26.01.20, TOTI-
hankkeen lisämäärärahoista momentilla
26.30.02 sekä määrärahatason noususta mo-
mentilla 26.10.01.

2012 III lisätalousarvio 11 000 000
2012 talousarvio 57 500 000
2011 tilinpäätös 60 489 008
2010 tilinpäätös 58 158 238
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20.  Rajavartiolaitos

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös Kymenlaak-
son museon yhteydessä toimivan merivartio-
museon toiminnan tukemiseen.

S e l v i t y s o s a :  Kymenlaakson museon
yhteydessä toimivan merivartiomuseon toi-
minnan tukeminen on vastikkeetonta siirtome-
noa, jonka maksamiseen momenttia ei saa
käyttää ilman kirjausta momentin päätösosas-
sa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 II lisätalousarvio 4 289 000
2012 talousarvio 221 305 000
2011 tilinpäätös 223 985 000
2010 tilinpäätös 223 775 000

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

Momentille myönnetään lisäystä  2 421 000
euroa.

Vuoden 2010 neljännessä lisätalousarviossa
myönnetystä 3 000 000 euron kolmevuotisesta
siirtomäärärahasta käyttämättä oleva osa
2 421 000 euroa peruutetaan ja budjetoidaan
uudelleen vuodelle 2012.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu aiemmin budjetoidun määrärahan osit-
taisesta uudelleenbudjetoinnista.

Rajavartiolaitokselle myönnettiin vuoden
2010 neljännessä lisätalousarviossa 3 000 000
euron määräraha Dornier DO 228 -lentokonei-
den valvontatekniikan uudistamishankkeen
toisen vaiheen toteuttamiseen. Rajavartiolai-
toksesta riippumattomista syistä tilausta ei ole
kyetty toimittamaan sovitussa ajassa ja hanke
on viivästymässä osittain vuodelle 2013, jol-
loin alun perin myönnetty määräraha ei olisi
enää käytettävissä. Määrärahan peruuttaminen
on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloar-
viossa.

2012 III lisätalousarvio 2 421 000
2012 II lisätalousarvio —
2012 talousarvio 42 000 000
2011 tilinpäätös 24 910 000
2010 tilinpäätös 22 710 000

40.  Maahanmuutto

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
vastaanotto (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  6 053 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu oleskeluluvan saaneiden turvapaikan-
hakijoiden määrän kasvusta vastaanottokes-
kuksissa. Turvapaikkapäätöksenteon tehostu-
essa oleskeluluvan saaneiden määrä on
lisääntynyt enemmän kuin kuntapaikkoja on

tarjolla. Tästä johtuen oleskeluluvan saaneiden
kuntaan muuton odotusaika vastaanottokes-
kuksissa on pitkittynyt.

2012 III lisätalousarvio 6 053 000
2012 II lisätalousarvio 114 000
2012 talousarvio 63 627 000
2011 tilinpäätös 77 907 555
2010 tilinpäätös 97 027 356
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Puolustuspolitiikka ja hallinto

23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden
edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään  19 025 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden

edistämisestä aiheutuvien menojen maksami-
seen

2) enintään 51 henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikai-
siin tehtäviin.

Vuoden 2010 neljännessä lisätalousarviossa
myönnetyn kolmevuotisen siirtomäärärahan
vuonna 2012 käytettävissä olevasta
67 905 222 eurosta peruutetaan 19 025 000
euroa ja budjetoidaan uudelleen vuodelle
2012.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu aiemmin budjetoidun määrärahan osit-
taisesta uudelleenbudjetoinnista.

Valtioneuvosto asetti hallinnon turvallisuus-
verkkohankkeen (TUVE-hanke) yleisistun-
nossa 8.4.2009. Hankkeen tehtävänä on toteut-

taa turvallinen tietoliikenneverkko ja verkko-
palvelut hallinnolle ja erityisesti
turvallisuusviranomaisille. Hanke on turvalli-
suushanke, jonka toteuttamisesta ministeriöt
vastaavat toimialojensa mukaisesti. Pääosin
hanke valmistuu 31.12.2012 mennessä. Hank-
keen aikana ilmenneiden hankintojen hitauden
ja järjestelmien käyttöönottoon liittyvien enna-
koimattomien riippuvuuksien aiheuttamien
viiveiden johdosta osa hankkeen toteutuksista
saadaan valmiiksi vuoden 2013 puolella. Val-
tioneuvosto pidensi yleisistunnossa 20.6.2012
hankkeen määräaikaa vuoden 2013 loppuun
saakka. Tämän vuoksi hankkeesta aiheutuu
menoja vielä vuonna 2013, jolloin vuonna
2010 myönnetty määräraha ei olisi enää käy-
tössä. Määrärahan peruuttaminen on otettu
huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

2012 III lisätalousarvio 19 025 000
2012 II lisätalousarvio —
2010 tilinpäätös 165 010 000

10.  Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  3 000 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään
272 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraa-
neille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimin-
taan sekä merkittäville urheilu- ja muille vas-
taaville tapahtumille suoritettavan liiketalou-
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dellisin perustein hinnoitellun maksullisen
toiminnan hintojen alentamiseen.

Valtuudet
Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän

materiaalin ja palvelujen hankintaan vuonna
2011 myönnetyn tilausvaltuuden (vuoden
2011 toimintamenojen tilausvaltuus) enim-
mäismäärää vähennetään 6 781 000 eurolla si-
ten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua
valtiolle menoja vuosina 2011—2014 enintään
75 910 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on kerta-
luonteinen ja aiheutuu lentopolttoaineiden hin-
nan merkittävästä noususta vuoden 2012 aika-
na. Vuoden 2012 toimintaa suunniteltaessa
käytettiin polttoainemenojen osalta perusteena
vuoden 2011 keskihintaa.

Maksullisen toiminnan hintojen alentami-
seen myönnetyn määrärahan vähentäminen
64 000 eurolla varsinaiseen talousarvioon ver-
rattuna johtuu siitä, ettei kyseistä määrärahaa
voi käyttää Leijona Catering Oy:ltä hankittu-
jen palvelujen maksamiseen. Vastaava määrä-
raha tullaan käyttämään jatkossa muulla tavoin
asevelvollisten omaistenpäivien sekä sotavete-
raanien tilaisuuksista aiheutuviin kuluihin.

Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuu-
den enimmäismäärän vähentäminen kohdistuu
tilausvaltuuden vuosien 2013 ja 2014 maksu-
osuuksiin ja johtuu ilmavoimien kunnossapito-
tarpeen vähenemisestä aiemmin suunniteltuun
nähden.

2012 III lisätalousarvio 3 000 000
2012 II lisätalousarvio 38 929 000
2012 talousarvio 1 698 565 000
2011 tilinpäätös 1 725 835 000
2010 tilinpäätös 1 632 504 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirto-
määräraha 3 v)

Momentilta vähennetään  93 902 000  euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että muihin puolustusmateriaalihankintoi-
hin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien meno-
jen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurs-

simuutoksista aiheutuvien menojen
maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään
88 824 000 euroa.

Valtuudet
1) Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1)

-tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pi-
dennetään vuoteen 2018 saakka tilausvaltuu-
den enimmäismäärää yhteensä 1 034 019 000
euroa muuttamatta.

2) Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjes-
telmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuuden
menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen
2015 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää
yhteensä 164 961 000 euroa muuttamatta.

3) Puolustusvoimien materiaalinen kehittä-
minen 2006 (PVKEH 2006) -tilausvaltuuden
maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2013
saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yh-
teensä 600 832 000 euroa muuttamatta.

4) Puolustusvoimien materiaalinen kehittä-
minen 2010 (PVKEH 2010) -tilausvaltuuden
maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2014
saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yh-
teensä 499 655 000 euroa muuttamatta.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa
on otettu huomioon vähennyksenä 99 447 000
euroa maksatusten siirtoja vuodelta 2012 myö-
hemmille vuosille sekä lisäyksenä 5 000 000
euroa valuuttakurssimuutoksista aiheutuvia
menoja ja 545 000 euroa PVKEH 2005 -tilaus-
valtuuden käyttämättä jääneen osuuden uudel-
leenbudjetointi muihin puolustusmateriaali-
hankintoihin.

VYV 1 -tilausvaltuuden menoja myöhentä-
mällä vuoteen 2018 ja maksatusaikaa pidentä-
mällä saadaan määrärahat vastaamaan parem-
min puolustusvoimille toimitettavien NH90-
kuljetushelikoptereiden edelleen viivästyviä
toimituksia. Vuoden 2012 menoajoitus ei
muutu.

HTH-tilausvaltuuden menojen myöhentämi-
nen 3 367 000 eurolla vuodesta 2012 vuosille
2013—2015 aiheutuu sopimusten maksuaika-
taulumuutoksista sekä hankinnoista, joita ei
ole tarkoituksenmukaista tehdä NH90-toimi-
tusten viivästyessä. Menoajoitusmuutoksella
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saadaan määrärahat vastaamaan paremmin ar-
vioituja uusia toimitusaikatauluja.

PVKEH 2006 -tilausvaltuuden menojen
myöhentäminen 69 300 000 eurolla vuodesta
2012 vuoteen 2013 aiheutuu miinantorjunta-
alusten toimitusten viivästymisestä. Menoajoi-
tusmuutoksella saadaan määrärahat vastaa-
maan paremmin arvioituja uusia toimitusaika-
tauluja.

PVKEH 2009 -tilausvaltuuden menoja myö-
hentämällä 10 700 000 eurolla vuodesta 2012
vuoteen 2013 saadaan määrärahat vastaamaan
paremmin sopimusten mukaisia toimitusaika-
tauluja.

PVKEH 2010 -tilausvaltuuden menojen
myöhentäminen 6 100 000 eurolla vuodesta
2012 vuosille 2013—2014 saadaan määrärahat
vastaamaan paremmin puolustusvoimien
hankkeiden maksatusaikatauluja.

PVKEH 2011 -tilausvaltuuden menoja myö-
hentämällä 8 880 000 eurolla vuodesta 2012
vuosille 2013—2014 saadaan määrärahat vas-
taamaan paremmin hankintojen tarkentuneita
toimitusaikatauluja.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden menojen
myöhentäminen 1 100 000 eurolla vuodesta
2012 vuodelle 2013 saadaan määrärahat vas-
taaamaan paremmin hankintojen tarkentuneita
maksatusajankohtia. Lisäksi poiketen siitä,
mitä vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa

puolustusvoimien vaikuttamisen kehittämis-
ohjelmaan sisältyvän ampumatarvikehankin-
nan osalta todettiin, tiedot ovat valmistelun
edetessä tarkentuneet ja hankinta on mahdol-
lista toteuttaa myöhemmin.

Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine
taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteu-
tetaan puolustusministeriön hallinnonalalle
vahvistettujen valtiontalouden kehysten puit-
teissa.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta ar-
vioidaan käytettävän 443 332 000 euroa aikai-
semmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheu-
tuvien menojen maksamiseen, 74 200 000 eu-
roa vuonna 2012 myönnetyn
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen
2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden meno-
jen maksamiseen, 36 000 000 euroa tilausval-
tuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssi-
muutoksista aiheutuvien menojen maksami-
seen sekä 88 824 000 euroa muihin
puolustusmateriaalihankintoihin.

2012 III lisätalousarvio -93 902 000
2012 II lisätalousarvio 10 709 000
2012 talousarvio 725 549 000
2011 tilinpäätös 585 343 000
2010 tilinpäätös 574 485 000
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  750 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
225 000 euroa aiheutuu eurokriisin hoitami-
seen liittyvistä akuuteista kuluista ja 525 000

euroa kertamenona Kampus-hankkeen kuluis-
ta. 

2012 III lisätalousarvio 750 000
2012 II lisätalousarvio 1 295 000
2012 talousarvio 37 448 000
2011 tilinpäätös 35 385 000
2010 tilinpäätös 34 697 000

20.  Palvelut valtioyhteisölle

88. Senaatti-kiinteistöt

4. Valtuudet
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovutta-
maan Helsingin kaupungissa kiinteistöt 91-33-
254-1, 91-33-317-3 rakennuksineen sekä seu-
raavat määräalat: 5 150 m2 kiinteistöstä 91-33-
316-4, 1 770 m2 kiinteistöstä 91-33-316-5 ja
8 140 m2 kiinteistöstä 91-33-316-6 rakennuk-
sineen Helsingin kaupungille 17 300 000 eu-
ron kauppahinnasta ja muutoin Senaatti-kiin-
teistöjen määräämin ehdoin.

S e l v i t y s o s a :  Luovutettavat kiinteistöt
ja määräalat sijaitsevat Helsingin kaupungissa,
Malminkartanossa ja Hakuninmaalla. Myytä-
vien kiinteistöjen ja määräalojen yhteenlasket-
tu pinta-ala on noin 91 000 m2 ja yhteenlasket-
tu asuntorakennusoikeus on 58 600 k-m2. Se-
naatti-kiinteistöt on vastaanottanut myytävistä

kohteista yhteensä 17 300 000 euron tarjouk-
sen Helsingin kaupungilta. Kauppahinnasta on
vähennetty alueiden kehittämisestä seuraava
maankäyttömaksu yhteensä 6 120 000 euroa.
Asemakaavoitettavan rakennusoikeuden arvo
vastaa ARA:n määrittelemän kohtuuhintaisten
tonttien luovutushinnan mukaista arvoa, joka
on myytävillä alueilla n. 400 euroa/k-m2. Val-
tion kiinteistöstrategian mukaisesti valtio myy
kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon osoitettuja
tontteja ensisijaisesti kunnille ns. ARA-hin-
taan.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 talousarvio —
2011 tilinpäätös —
2010 tilinpäätös —
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40.  Valtion alue- ja paikallishallinto

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  1 500 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on siirtoa
momentilta 28.40.02 ja tarkoitus käyttää kerta-
menona toimintaedellytysten turvaamiseen.

2012 III lisätalousarvio 1 500 000
2012 II lisätalousarvio 1 459 000
2012 talousarvio 51 298 000
2011 tilinpäätös 54 750 000
2010 tilinpäätös 50 681 000

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentilta vähennetään  1 500 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa mo-

mentille 28.40.01.

2012 III lisätalousarvio -1 500 000
2012 II lisätalousarvio 631 000
2012 talousarvio 34 505 000
2011 tilinpäätös 30 652 000
2010 tilinpäätös 32 912 000

80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomää-
räraha)

Momentilta vähennetään  1 591 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa

on otettu huomioon vähennyksenä 2 256 000
euroa Ahvenanmaan itsehallintolain perustee-
na olevien valtion vuoden 2012 talousarviossa
arvioitujen tulojen määrän muutoksesta ja lisä-
yksenä 665 000 euroa Ahvenanmaan valtuus-

kunnan vahvistamasta vuoden 2011 lopullises-
ta tasoituksesta johtuen.

2012 III lisätalousarvio -1 591 000
2012 II lisätalousarvio 2 467 000
2012 I lisätalousarvio 434 000
2012 talousarvio 203 250 000
2011 tilinpäätös 193 509 728
2010 tilinpäätös 175 028 505

90.  Kuntien tukeminen

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen
järjestämiseen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  730 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa

on otettu huomioon vähennyksenä 1 230 000
euroa liittyen valtionosuuslain (1704/2009)
32 §:n mukaiseen yksityisen perusopetuksen
aloittamisen johdosta valtionosuudesta vähen-
nettävään rahoitukseen ja lisäyksenä 500 000
euroa, joka vastaa kuluvan vuoden varsinaises-
sa talousarviossa momentilta 28.40.03 tehtyä

maakunnan liittojen tehtäviin kohdennettavan
rahoituksen vähennystä, joka oli tarkoitettu
siirroksi tälle momentille.

2012 III lisätalousarvio -730 000
2012 II lisätalousarvio 3 563 000
2012 talousarvio 8 469 242 000
2011 tilinpäätös 8 133 691 195
2010 tilinpäätös 7 799 336 219
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31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki
ja kuntien yhteistoiminta-avustukset (arvio-
määräraha)

Momentin perusteluja täydennetään kohtien
4 ja 5 osalta siten, että määrärahaa saa enin-
tään-erien puitteissa käyttää myös metropoli-
aluetta koskevien esiselvitysten henkilöstö- ja
muiden menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Momentille ei edellä ole-
van johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 talousarvio 44 194 000
2011 tilinpäätös 114 455 525
2010 tilinpäätös 113 526 069

91.  Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen

41. Energiaverotuki (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään  75 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys johtuu energi-

aintensiivisten yritysten arvioitua vähäisem-
mästä veronpalautusten hakumäärästä sekä
muiden momentin kautta palautettavien tukien
ja palautusten määrän arvion tarkentumisesta.

2012 III lisätalousarvio -75 000 000
2012 talousarvio 255 800 000
2011 tilinpäätös 83 644 219
2010 tilinpäätös 105 795 604

92.  EU ja kansainväliset järjestöt

69. Maksut Euroopan unionille (arviomäärä-
raha)

Momentilta vähennetään  20 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu vuo-

den 2012 ALV- ja BKTL-pohjien ja aikaisem-
pien vuosien ALV- ja BKTL-maksupohjien
tarkistuksesta.

2012 III lisätalousarvio -20 000 000
2012 talousarvio 1 850 000 000
2011 tilinpäätös 1 822 000 000
2010 tilinpäätös 1 528 160 681

87. Suomen osuus Euroopan investointipan-
kin pääoman korottamisesta (siirtomääräraha
3 v)

Valtuus
Vuonna 2012 saadaan sitoutua Euroopan in-

vestointipankin maksetun pääoman korotuk-

seen siten, että Suomen osuudesta aiheutuu
menoja enintään 127 835 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Euroopan investointipan-
kin hallintoneuvosto on kokouksessaan
24.7.2012 päättänyt esittää pankin valtuustolle
pankin maksetun pääoman korottamista
10 000 000 000 eurolla 11 619 649 450 euros-
ta 21 619 649 450 euroon. Tällöin pankin mer-
kitty pääoma nousee 232 392 989 000 eurosta
242 392 989 000 euroon. Suomen osuus mer-
kitystä pääomasta on korotuksen jälkeen
3 098 617 500 euroa. Korotus on tarkoitus
saattaa voimaan 1.1.2013. Suomen osuus koro-
tuksesta on 127 835 000 euroa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
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99.  Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot

98. Kassasijoitusten riskinhallinta (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään  10 000 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion kassasijoi-

tuksiin liittyvän riskin hallintamenojen maksa-
miseen.

S e l v i t y s o s a :  Määräraha on tarkoitettu
valtion kassasijoituksiin liittyvän riskin hallin-

nasta poikkeuksellisissa rahoitusmarkkinaolo-
suhteissa aiheutuviin menoihin silloin, kun si-
joittaminen on riskiä alentavin ja kustannuksia
aiheuttavin ehdoin lain mukaan ollut mahdol-
lista.

2012 III lisätalousarvio 10 000 000
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Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteis-
työn keskuksen CIMOn toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentilta vähennetään  28 000  euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että määrärahaa saa käyttää myös
1 681 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suo-
men kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämi-
seen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan luki-
en ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien
sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enin-
tään 47 henkilön, palkkaukseen.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu siir-
rosta momentille 24.01.01 opetus- ja kulttuuri-
ministeriön hallinnonalan Pekingiin sijoittu-
vasta korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityis-
asiantuntijan palkkaamisesta aiheutuvia
menoja varten.

2012 III lisätalousarvio -28 000
2012 II lisätalousarvio 129 000
2012 talousarvio 8 735 000
2011 tilinpäätös 8 824 000
2010 tilinpäätös 8 807 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentilta vähennetään  28 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu siir-

rosta momentille 24.01.01 opetus- ja kulttuuri-
ministeriön hallinnonalan Pekingiin sijoittu-
vasta korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityis-
asiantuntijan palkkaamisesta aiheutuvia
menoja varten.

2012 III lisätalousarvio -28 000
2012 talousarvio 3 948 000
2011 tilinpäätös 4 711 000
2010 tilinpäätös 4 511 000

40.  Korkeakouluopetus ja tutkimus

Valtuus
Luvun perusteluja täydennetään siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja

29.40.53 saa vuonna 2012 hyväksyä sitoumuksia myös Akatemian rahoittamaan tutkimuksen
edistämiseen.

S e l v i t y s o s a :  Valtuuden käyttötarkoitusta on laajennettu siten, että valtuus on käytettävis-
sä tutkimushankkeiden rahoittamisen lisäksi myös muuhun Akatemian rahoittamaan tutkimuk-
sen edistämiseen.
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20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset
menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään  28 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu siir-

rosta momentille 24.01.01 opetus- ja kulttuuri-
ministeriön hallinnonalan Pekingiin sijoittu-
vasta korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityis-

asiantuntijan palkkaamisesta aiheutuvia
menoja varten.

2012 III lisätalousarvio -28 000
2012 II lisätalousarvio —
2012 talousarvio 30 554 000
2011 tilinpäätös 23 536 000
2010 tilinpäätös 23 936 000

80.  Taide ja kulttuuri

04. Museoviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  387 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahassa on
otettu huomioon kertaluonteisena lisäyksenä
menosäästöjen toteuttamiseksi tehtävien Anja-
lan kartanoon ja Hylkysaareen sijoitettujen
Suomen Merimuseon kokoelmien siirtokus-
tannukset yhteensä 260 000 euroa, arkeologi-
sen kokoelman muuttovalmistelun kustannuk-
set 90 000 euroa ja Urajärven kartanon säily-
tystilojen vuokrien kattaminen 37 000 euroa.

2012 III lisätalousarvio 387 000
2012 II lisätalousarvio 334 000
2012 I lisätalousarvio 800 000
2012 talousarvio 19 938 000
2011 tilinpäätös 20 074 000
2010 tilinpäätös 19 632 000

07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuk-
sen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  80 000  eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakes-
kuksen tietojärjestelmien uudistamisesta ai-
heutuvista kustannuksista.

2012 III lisätalousarvio 80 000
2012 II lisätalousarvio 14 000
2012 talousarvio 645 000
2011 tilinpäätös 621 000
2010 tilinpäätös 620 000

51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja
kääntäjille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  344 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa
on otettu huomioon lisäyksenä Valtion virka-
ehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset tai-
telija-apurahoihin 540 000 ja vähennyksenä
kirjastoapurahasta säästyvä osuus 196 000 eu-
roa.

2012 III lisätalousarvio 344 000
2012 talousarvio 13 391 000
2011 tilinpäätös 13 018 931
2010 tilinpäätös 12 887 160
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  500 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on kerta-
luonteinen ja sen tarve aiheutuu pinta-alatuki-
en maksun perusteena olevan peltolohkorekis-
terin ajantasaistusprosessin nopeuttamisesta
vuosina 2012—2014 rahoitusoikaisuriskien
vähentämiseksi. 

2012 III lisätalousarvio 500 000
2012 II lisätalousarvio 375 000
2012 talousarvio 25 507 000
2011 tilinpäätös 24 461 000
2010 tilinpäätös 21 375 000

40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään  5 500 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää: 
1) valtioneuvoston asetuksessa (607/2008)

tarkemmin säädettävin perustein biomassan
käyttöä edistäviin investointi- ja selvityshank-
keisiin

2) biotalouteen liittyviin selvitys- ja kehittä-
mishankkeisiin

3) EU:n energiapalveludirektiivin ja uusiutu-
van energian edistämisestä annetun direktiivin
toteuttamiseen maatilasektorilla

4) valtakunnallisen bioenergiakoordinaation
ja -neuvonnan järjestämiseen ja koulutus- ja
tiedotushankkeisiin

5) muihin bioenergiaan liittyviin koulutus- ja
tiedotushankkeisiin sekä muihin kuin kohdissa
1)—2) mainittuihin selvityshankkeisiin.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palk-
kaamiseen määräaikaisena edellä mainittuihin
hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalan kokonaishenkilöstömäärää li-
säämättä ja muihin kulutusmenoihin.

Avustusta voidaan myöntää yrityksille, val-
tion laitoksille, kunnille ja muille yhteisöille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osal-
ta maksatuspäätösperusteisena.

Vuoden 2010 varsinaisessa talousarviossa ja
neljännessä lisätalousarviossa myönnetystä
kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruute-
taan 5 500 000 euroa ja budjetoidaan uudel-
leen vuodelle 2012.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu avustuspäätöksen saaneiden hankkei-
den ja maatilojen energiaohjelman toteuttami-
sesta aiheutuvien maksatusten siirtymisestä
vuosille 2013 ja 2014. 

Vuoden 2010 varsinaisessa talousarviossa ja
neljännessä lisätalousarviossa budjetoitiin bio-
energiatuotannon avustuksiin yhteensä
8 069 000 euron määräraha, josta myönnettiin
vuoden 2010 loppupuolella runsaat 6 milj. eu-
roa investointiavustusta. Avustukset makse-
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taan hankkeiden edistymisen mukaisesti. Osa
hankkeista on edennyt niin, että ne ovat val-
mistumassa vuoden 2012 lopussa tai vuoden
2013 aikana. Maatilojen energiaohjelman to-
teuttamiseen osoitettiin vuoden 2010 budjetoi-
dusta määrärahasta noin 2 milj. euroa, mistä on
käytetty toistaiseksi vain noin 20 000 euroa.
Hankkeisiin myönnettyjen avustusten maksa-
tukset tulevat tapahtumaan vuosien 2013 ja

2014 aikana, jolloin vuoden 2010 talousarvion
määräraha ei ole enää käytettävissä.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomi-
oon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

2012 III lisätalousarvio 5 500 000
2012 II lisätalousarvio —
2011 tilinpäätös 10 855 000
2010 tilinpäätös 8 069 000

10.  Maaseudun kehittäminen

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittä-
miseen (arviomääräraha)

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2012 saa tehdä ohjelmakauteen
2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä
78 908 000 eurolla, mistä 1 737 000 euroa
Kainuun hallintokokeilusta annetun lain perus-
teella kohdistuu Kainuun maakuntaan.

S e l v i t y s o s a :  Valtuus on mitoitettu ku-
luvan vuoden varsinaisessa talousarviossa ja

toisessa lisätalousarviossa 75 202 000 euroksi,
mistä 1 710 000 euroa kohdistuu Kainuun
maakuntaan. Manner-Suomen maaseudun ke-
hittämisohjelman loppuneista, keskeytyneistä
ja toteutumatta jääneistä hankkeista on peruun-
tunut valtuutta 3 706 000 euroa, josta 27 000
euroa kohdistuu Kainuun maakuntaan. Pe-
ruuntunut valtuus ei sisällä laajakaistahankkei-
ta eikä teknistä apua. Peruuntunut valtuus bud-
jetoidaan uudelleen ohjelman täysimääräisen
käytön edistämiseksi. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 II lisätalousarvio —
2012 talousarvio 77 000 000
2011 tilinpäätös 51 123 282
2010 tilinpäätös 38 443 959

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi ra-
hoittamasta maaseudun kehittämisestä (arvio-
määräraha)

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2012 saa tehdä ohjelmakauteen
2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä
69 267 000 eurolla, mistä 1 991 000 euroa
Kainuun hallintokokeilusta annetun lain perus-
teella kohdistuu Kainuun maakuntaan.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio
III lisätalous-

arvioesitys Yhteensä

Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1) 75,202 3,706 78,908
— josta laajakaistahankkeet 5,500 - 5,500
— josta Kainuu 1,710 0,027 1,737
— josta tekninen apu 4,792 - 4,792
Kaikki yhteensä 75,202 3,706 78,908

1)  Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.
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S e l v i t y s o s a :  Valtuus on mitoitettu ku-
luvan vuoden varsinaisessa talousarviossa ja
toisessa lisätalousarviossa 65 777 000 euroksi,
mistä 1 954 000 euroa kohdistuu Kainuun
maakuntaan. Manner-Suomen maaseudun ke-
hittämisohjelman loppuneista, keskeytyneistä
ja toteutumatta jääneistä hankkeista on peruun-

tunut valtuutta 3 490 000 euroa, josta 37 000
euroa kohdistuu Kainuun maakuntaan. Pe-
ruuntunut valtuus ei sisällä teknistä apua. Pe-
ruuntunut valtuus budjetoidaan uudelleen oh-
jelman varojen täysimääräisen käytön edistä-
miseksi.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 II lisätalousarvio —
2012 talousarvio 73 000 000
2011 tilinpäätös 52 554 334
2010 tilinpäätös 38 982 798

20.  Maatalous

42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  1 050 000
euroa.

Vuoden 2010 varsinaisessa talousarviossa
budjetoidusta 3 400 000 euron kolmevuotises-
ta siirtomäärärahasta peruutetaan käyttämättä
jäänyt 1 050 000 euroa ja budjetoidaan uudel-
leen vuodelle 2012.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu vuoden 2012 satovahinkokorvauksiin
varautumisesta. Satovahinkojen arvioidaan
olevan vuoden 2012 poikkeuksellisista sääolo-
suhteista johtuen keskimääräistä suurempia. 

Lisämääräraha on kokonaisuudessaan peruu-
tettavan määrärahan uudelleen budjetointia.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomi-
oon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

2012 III lisätalousarvio 1 050 000
2012 talousarvio 3 400 000
2011 tilinpäätös 3 400 000
2010 tilinpäätös 3 400 000

49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
(arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  14 700 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vuoden 2012 elokuun

puoliväliin mennessä korkotukea on maksettu
noin 10 206 000 euroa. Vuonna 2012 määrära-
haa arvioidaan tarvittavan 23 000 000 euroa,
minkä johdosta momentilta vähennetään
14 700 000 euroa. Vähennys johtuu alhaisesta
korkotasosta ja ennakoitua vähäisemmästä in-
vestointimäärästä.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio
III lisätalous-

arvioesitys Yhteensä

Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1) 65,777 3,490 69,267
— josta Kainuu 1,954 0,037 1,991
— josta tekninen apu 5,857 - 5,857
Kaikki yhteensä 65,777 3,490 69,267

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.
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2012 III lisätalousarvio -14 700 000
2012 talousarvio 37 700 000
2011 tilinpäätös 16 712 579
2010 tilinpäätös 13 934 705

40.  Kala-, riista- ja porotalous

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  250 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu EU:n tiedonkeruuasetusten (199/2008
ja 665/2008) edellyttämien velvoitteiden to-

teuttamisessa tarvittavien tutkimuslaitteiden
hankinnasta.

2012 III lisätalousarvio 250 000
2012 II lisätalousarvio 302 000
2012 talousarvio 16 926 000
2011 tilinpäätös 17 303 000
2010 tilinpäätös 16 289 000

50.  Vesitalous

48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien
vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  780 000
euroa.

Vuoden 2010 varsinaisessa talousarviossa
budjetoidusta 841 000 euron kolmevuotisesta
siirtomäärärahasta peruutetaan käyttämättä
jäänyt 780 000 euroa ja budjetoidaan uudel-
leen vuodelle 2012.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu vuoden 2012 tulvavahinkokorvauksiin
varautumisesta. Tulvavahinkojen arvioidaan
olevan vuoden 2012 poikkeuksellisista sääolo-
suhteista johtuen keskimääräistä suurempia.

Toimenpiteellä varaudutaan lisäksi vuoden
2013 aikana mahdollisiin tulvista aiheutuviin
korvauksiin.

Lisämääräraha on kokonaisuudessaan peruu-
tettavan määrärahan uudelleen budjetointia.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomi-
oon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

2012 III lisätalousarvio 780 000
2012 talousarvio 841 000
2011 tilinpäätös 841 000
2010 tilinpäätös 841 000

60.  Metsätalous

Luvun perusteluja täydennetään siten, että Taimi-Tapio Oy:n velkojana ja omistajana olevalle
Suomen metsäkeskukselle annetaan Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 17 §:ssä
tarkoitettu valtuutus antaa anteeksi enintään 420 000 euroa Suomen metsäkeskuksen merkitsemiä
Taimi-Tapio Oy:n vaihtovelkakirjalainoja korkoineen vastavakuutta vaatimatta sekä oikeus antaa
Taimi-Tapio Oy:n liiketoimintaa ja yhtiön omistusta koskevissa järjestelyissä tarvittavia takauk-
sia, pantteja tai muita sitoumuksia enintään 200 000 eurolla edellyttäen kummankin edellä mai-
nitun valtuutuksen osalta, että Suomen metsäkeskus samalla luopuu omistamistaan Taimi-Tapio
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Oy:n osakkeista ja irtautuu kaikista muista vastuista Taimi-Tapio Oy:ssä. Anteeksiantoon ja si-
toumuksiin voidaan ryhtyä kuitenkin vain edellyttäen, että lupaa toimenpiteisiin annettaessa ja
toimenpiteistä päätettäessä on arvioitavissa, että Taimi-Tapio Oy:n taloudellinen tilanne on sel-
lainen, että se täyttää vastaavat edellytykset kuin mitä valtiontukien myöntämismahdollisuuksista
on voimassa. 

Lisäksi luvun perusteluja täydennetään siten, että Taimi-Tapio Oy:n velkojana ja omistajana
olevalle Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle annetaan kehittämiskeskuksesta annetun lain
(1474/1995) 6 §:ssä tarkoitettu valtuutus antaa anteeksi enintään 652 000 euroa kehittämiskes-
kuksen merkitsemiä Taimi-Tapio Oy:n vaihtovelkakirjalainoja, enintään 186 000 euroa kehittä-
miskeskuksen Taimi-Tapiolle myöntämää vakautettua vakuudetonta pääomalainaa vastavakuut-
ta vaatimatta sekä oikeus antaa Taimi-Tapio Oy:n liiketoimintaa ja yhtiön omistusta koskevissa
järjestelyissä tarvittavia takauksia, pantteja ja muita sitoumuksia enintään 500 000 eurolla edel-
lyttäen kummankin edellä mainitun valtuutuksen osalta, että Metsätalouden kehittämiskeskus Ta-
pio samalla luopuu omistamistaan Taimi-Tapio Oy:n osakkeista ja irtautuu kaikista muista vas-
tuista Taimi-Tapio Oy:ssä. Anteeksiantoon ja sitoumuksiin voidaan ryhtyä kuitenkin vain edel-
lyttäen, että lupaa toimenpiteisiin annettaessa ja toimenpiteistä päätettäessä on arvioitavissa, että
Taimi-Tapio Oy:n taloudellinen tilanne on sellainen, että se täyttää vastaavat edellytykset kuin
mitä valtiontukien myöntämismahdollisuuksista on voimassa. 

 Toimenpiteiden rahoittamiseen ei saa käyttää valtionapua eikä valtionavulla hankittua omai-
suutta.

S e l v i t y s o s a :  Suomen metsäkeskus (vuoden 2011 loppuun saakka alueelliset metsäkes-
kukset) ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio harjoittivat 1990-luvulle saakka taimituotantoa
omana toimintanaan, minkä jälkeen tuotantotoiminta yhtiöitettiin. Eduskunta ja maa- ja metsäta-
lousministeriö ovat linjanneet, että sekä Suomen metsäkeskuksen että Metsätalouden kehittämis-
keskus Tapion tulisi luopua taimituotantoon liittyvistä omistuksista. 

Taimi-Tapio Oy:n rakennejärjestelyt edellyttävät omistajina toimivien Suomen metsäkeskuk-
sen ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion merkitsemien Taimi-Tapio Oy:n vaihtovelkakir-
jalainojen ja pääomalainojen sekä niistä kertyvien korkojen, määrältään yhteensä 1 258 000 eu-
roa, anteeksi antamista. Tästä Suomen metsäkeskuksen osuus on 420 000 euroa ja Metsätalouden
kehittämiskeskus Tapion osuus 838 000 euroa. Taimi-Tapio Oy:n taloudellinen tilanne ei mah-
dollista näiden lainojen takaisinmaksua tulevina vuosina. Lisäksi Taimi-Tapio Oy:n harjoittaman
toiminnan järjestelyt ja yhtiön omistusjärjestelyt voivat edellyttää vakuuksia ja sitoumuksia, joi-
hin tulee saada valtuutus. 

Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 17 §:n 2 momentin mukaisesti Suomen
metsäkeskus ei saa antaa sitoumuksia liiketoimintaa harjoittavan yhteisön puolesta eikä rahoittaa
tällaisen yhteisön toimintaa ilman eduskunnan valtion talousarvion yhteydessä myöntämää val-
tuutusta ja maa- ja metsätalousministeriön erikseen antamaa lupaa. 

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta annetun lain (1474/1995) 6 §:n 2 momentin mukai-
sesti kehittämiskeskus ei saa antaa sitoumuksia liiketoimintaa harjoittavan yhteisön puolesta eikä
rahoittaa tällaisen yhteisön toimintaa ilman eduskunnan valtion talousarvion yhteydessä myöntä-
mää valtuutusta ja maa- ja metsätalousministeriön erikseen antamaa lupaa. 

Tapion osuus anteeksi annettavista lainoista, yhteissummaltaan 838 000 euroa korkoineen,
koostuu Tapion merkitsemistä vaihtovelkakirjalainoista, yhteensä 186 000 euroa, sekä Tapion
Taimi-Tapiolle myöntämästä vakautetusta vakuudettomasta pääomalainasta, yhteensä 652 000
euroa. 
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto ja toimialan yhteiset menot

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

Momentille myönnetään lisäystä  500 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on tarkoi-
tus käyttää uuden informaatio- ja viestintätek-
nologian (ICT) sekä media-alan tutkimus- ja
kehittämistarpeita palvelevan osaamis- ja yh-
teistyöverkoston perustamiseen. Verkosto täy-
dentää nykyistä tutkimus- ja innovaatiorahoi-
tuksen kenttää tuomalla eri osapuolet aikai-
sempaa tiiviimpään yhteistyöhön.
Tarkoituksena on luoda avoin ja puolueeton
tutkimus- ja kehittämistiedon osaamiskeskitty-
mä, jonka tavoitteena on informaatio- ja vies-
tintäteknologiaa hyödyntävän toiminnan edis-
täminen.  Määrärahalla katetaan verkoston luo-
misesta ja yhteistyön käynnistämisestä
aiheutuvia henkilöstökuluja ja ostopalvelume-
noja, jotka aiheutuvat tarvittavien koulutus-,
ICT- ja muiden asiantuntijapalvelujen hankin-
nasta.

2012 III lisätalousarvio 500 000
2012 II lisätalousarvio 240 000
2012 talousarvio 20 428 000
2011 tilinpäätös 23 827 000
2010 tilinpäätös 22 882 000

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

Momentille myönnetään lisäystä  2 153 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu ehdotetuista määrärahamuutoksista ja
arvioiduista verottomien määrärahojen käytös-
tä.

2012 III lisätalousarvio 2 153 000
2012 II lisätalousarvio 5 065 000
2012 talousarvio 386 600 000
2011 tilinpäätös 333 986 053
2010 tilinpäätös 360 094 264

10.  Liikenneverkko

76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korva-
ukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  7 460 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu väylähankkeiden lunastusten ja korva-
usten sekä toimitusmenojen lisääntymisestä.
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2012 III lisätalousarvio 7 460 000
2012 II lisätalousarvio 7 100 000
2012 talousarvio 35 000 000
2011 tilinpäätös 40 483 732
2010 tilinpäätös 38 283 875

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  2 925 000
euroa.

Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että Liikennevirasto saa tehdä sitoumuksia
Keski-Pasila palvelutason parantaminen
-hankkeeseen liittyen enintään 5,6 milj. eurolla
siten, että valtuuden käytöstä aiheutuu menoja
myöhemmille vuosille.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu momentille 12.31.10 tuloutetun EU:n
myöntämän TEN-tuen osoittamisesta väylä-
verkon kehittämiseen. Hankkeen vt 5 Lusi—
Mikkeli vuoden 2009 TEN-tuen 1 795 000 eu-
ron loppuosa ja Kehärata-hankkeelle vuoden
2007 TEN-tuen 521 000 euron välimaksu on
tuloutettu momentille 12.31.10 jo kuluvan
vuoden varsinaisessa talousarviossa ja 609 000

euroa vastaa tässä lisätalousarviossa momen-
tille 12.31.10 tuloutettua EU:n myöntämää
TEN-tukea. Lisämääräraha on yhteensä
2 925 000 euroa ja se on tarkoitus käyttää uu-
sien kehittämishankkeiden suunnitteluun.

 Keski-Pasila palvelutason parantaminen
-hankkeelle on vuoden 2008 talousarviossa
myönnetty 39,2 milj. euron valtuus momentille
31.40.78. Valtuus on vuoden 2011 kolmannes-
sa lisätalousarviossa tarkistettu 50,0 milj. eu-
ron valtuudeksi. Hankkeen valtuuksien käytös-
tä aiheutuvat menot ovat jääneet valtuuskirjan-
pitoon merkittyjä sopimushintoja pienemmiksi
johtuen suunnitteluratkaisujen muutoksista,
urakoiden keskeytyksistä ja kattohintaisista
laskutustyöurakkasopimuksista. Sopimusval-
tuuden uusimisella 5,6 milj. euron osalta var-
mistetaan keskeneräisen hankkeen loppuun
saattaminen. Hankkeen kustannukset pysyvät
yhteensä aiemmin myönnetyn 50 milj. euron
valtuusmäärän puitteissa. Hankkeelle ei edellä
olevan johdosta ehdoteta määrärahan lisäystä.

2012 III lisätalousarvio 2 925 000
2012 II lisätalousarvio 6 947 000
2012 talousarvio 444 653 000
2011 tilinpäätös 66 700 000

30.  Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut

43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kil-
pailukyvyn parantaminen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  5 420 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Avustuksia arvioidaan

maksettavan vuonna 2012 noin 81 000 000 eu-
roa. Määrärahan käytön perusteena ovat arviot
kauppa-alusluettelossa vuonna 2012 olevien
lastialusten ja matkustaja-alusten määrästä ja
arvioidusta keskimääräisestä tuesta. Lastialus-
ten osalta on ennakoitavissa, että kuluvan vuo-
den varsinaisessa talousarviossa varattu mää-
räraha ei tule kokonaisuudessaan käytetyksi,

koska tukea hakevien alusten määrän ennakoi-
daan jäävän talousarviossa arvioitua 106 alusta
pienemmäksi. Lisäksi EU:n ulkopuolisten kan-
salaisten osuus miehistössä on kasvanut, mikä
vaikuttaa maksettavaan alustukeen.

2012 III lisätalousarvio -5 420 000
2012 talousarvio 86 420 000
2011 tilinpäätös 77 969 378
2010 tilinpäätös 78 138 837
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40.  Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä  260 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu eräiden radiotaajuuksien huutokaupois-
ta annetun lain (462/2009) mukaisen huuto-
kaupan järjestämisen menoista, jotka koostu-
vat huutokaupan edellyttämän järjestelmän
hankintakustannuksista ja huutokaupan järjes-
tämiseen liittyvistä henkilöstö- ja muista ku-
luista. Kustannusten kattamiseksi Viestintävi-
rasto perii huutokauppaan osallistuvilta yrityk-
siltä myös 65 000 euron suuruisen
osallistumismaksun. Huutokauppaan arvioi-
daan osallistuvan viisi yritystä, jolloin tuloja
syntyisi yhteensä 325 000 euroa, jotka on otet-
tu huomioon vuoden 2013 talousarvioesityk-
sessä momentilla 11.19.04. 

2012 III lisätalousarvio 260 000
2012 II lisätalousarvio 500 000
2012 talousarvio 8 845 000
2011 tilinpäätös 7 806 000
2010 tilinpäätös 7 495 000

43. Digitaalisten palveluiden toimintaympä-
ristön kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään  4 100 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtionavustusten maksamiseen pilvipal-

veluiden kehitys- ja testausympäristön perus-
tamisinvestointeihin laitehankintoineen

2) valtionavustusten maksamiseen pilvipal-
veluiden kehitys- ja testausympäristön käyn-
nistysvaiheen ylläpidon ja toiminnan menoihin

3) digitaalisten palveluiden kehittämishank-
keisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osal-
ta maksuperusteisena. Määrärahaa saa käyttää
myös kulutusmenojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Pilvipalveluiden kehitys-
ja testausympäristö tuottaa palvelunkehitysinf-
rastruktuurin yritysten ja hallinnon tarpeisiin,
jotta ne voivat kehittää ja ottaa käyttöön pilvi-
alustan ratkaisuja ja jalostaa tietovarannoista
uusia palveluja. Julkinen hallinto, yrityskiih-
dyttämöt, tutkimus- ja koulutussektori sekä
yritykset voivat hyödyntää pilviympäristöä
osaamisen, tietovarantojen ja palvelujen kehit-
tämisprojekteissaan sekä testata palveluja en-
sin ei-kaupallisessa ympäristössä. Lisäksi pil-
vipalveluiden kehitys- ja testausympäristö si-
sältää suunnitelman julkisen sektorin
sähköisten palveluiden kehitysympäristöstä
(JULKICT-Lab), joka toimii julkisen sektorin
palveluiden pilottien kehitysalustana ja mah-
dollistaa julkisten sähköisten palveluiden ke-
hittämisen.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän tekni-
sen infrastruktuurin rakentamiseen 2 440 000
euroa, palvelu- ja sovelluskehityksen työkalui-
hin ja laboratorioon 700 000 euroa sekä koulu-
tukseen 700 000 euroa. Määrärahasta on tar-
koitus käyttää enintään 260 000 euroa digitaa-
listen palveluiden kehittämiseen kasvu-,
innovaatiot-, digitaaliset palvelut- ja evoluu-
tiohankkeen (KIDE) yhteydessä.

2012 III lisätalousarvio 4 100 000
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

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

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös EU:n
SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista
aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Momentin perustelujen
laajennuksella tehdään mahdolliseksi SOLID-
rahastosta rahoitettavien hankkeiden siirtome-
nojen maksaminen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 II lisätalousarvio 1 008 000
2012 talousarvio 53 667 000
2011 tilinpäätös 52 201 000
2010 tilinpäätös 52 628 000

20.  Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-
minnan tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  500 000
euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan
siten, että vuonna 2012 uusia rahoituspäätöksiä
saa tehdä enintään 445 140 000 eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Myöntämisvaltuuden
kertaluonteisesta 8 000 000 euron lisäyksestä
on tarkoitus käyttää 6 000 000 euroa pk-yri-
tyksille suunnattuun verkkomyynti ja -markki-
nointivalmiuksien kehittämisohjelmaan ja
2 000 000 euroa Green ICT:n ja älykkäiden
kaupunkiympäristöjen kehittämishankkeisiin.
Myöntämisvaltuuden lisäys liittyy ICT-kluste-
rin äkillisen rakennemuutoksen vuoksi nope-
asti toteutettaviin toimenpiteisiin.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan
valtiolle aiheutuvan menoja 500 000 euroa
vuonna 2012, 3 200 000 euroa vuonna 2013,
2 400 000 euroa vuonna 2014 ja 1 900 000 eu-
roa vuonna 2015.

2012 III lisätalousarvio 500 000
2012 talousarvio 431 016 000
2011 tilinpäätös 450 569 838
2010 tilinpäätös 316 999 269

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yh-
teishankkeisiin (arviomääräraha)

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan
siten, että uusia avustuksia saa vuonna 2012
myöntää 20 692 000 euroa.
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S e l v i t y s o s a :   Valtuuden 3 000 000 eu-
ron lisäys on tarkoitus käyttää ICT-klusteriin
äkillisten rakennemuutosten hoitoon tarvittavi-
en selvitysten ja muiden ulkopuolisten asian-
tuntijapalveluiden hankkimiseen, jotka koh-
distuvat Suomen markkinointiin kiinnostavana
ulkomaisten investointien ja T&K-toiminnan
sijaintikohteena. 

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan
valtiolle aiheutuvan menoja 2 000 000 euroa

vuonna 2013, 750 000 euroa vuonna 2014 ja
250 000 euroa vuonna 2015.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 talousarvio 25 861 000
2011 tilinpäätös 20 848 284
2010 tilinpäätös 20 390 163

30.  Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

42. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokor-
vaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 11 550 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan muutoksessa
on otettu huomioon lisäyksenä 12 000 000 eu-
roa ennakoitua suurempien luotto- ja takaus-
tappioiden johdosta ja vähennyksenä 450 000
euroa ennakoitua pienemmän korkotukimää-
rän johdosta.

2012 III lisätalousarvio 11 550 000
2012 talousarvio 40 611 000
2011 tilinpäätös 35 464 006
2010 tilinpäätös 35 103 152

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siir-
tomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että
vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa
myönnettyä 16 000 000 euron määrärahaa saa
käyttää myös laivanrakennuksen innovaatioi-
hin myönnettävistä valtionavustuksista anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (502/2012) mu-
kaisiin innovaatiotukiin.

S e l v i t y s o s a :  Perustelujen muutos
mahdollistaa vuoden 2011 kolmannessa lisäta-
lousarviossa myönnetyn määrärahan käyttämi-
sen uuden innovaatiotukiasetuksen mukaisiin
hankkeisiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa. 

2012 III lisätalousarvio —
2012 talousarvio 17 100 000
2011 tilinpäätös 16 000 000
2010 tilinpäätös —

50. Palkkaturva (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä

13 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-

heutuu palkkaturvan arvioitua suuremmasta
maksatuksesta.

2012 III lisätalousarvio 13 000 000
2012 talousarvio 24 000 000
2011 tilinpäätös 33 340 870
2010 tilinpäätös 35 066 500

64. Työllisyysperusteiset siirtomenot inves-
tointeihin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  3 500 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työllisyysperusteisten avustusten arvi-
oitua suuremmasta maksatuksesta.

2012 III lisätalousarvio 3 500 000
2012 II lisätalousarvio -340 000
2012 talousarvio 15 956 000
2011 tilinpäätös 12 803 117
2010 tilinpäätös 21 166 697
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80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleen-
rahoitustoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä
150 000 000  euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että määrärahaa saa käyttää Valtiokontto-
rille jälleenrahoitustoimintaan myönnetyistä
lainoista aiheutuvien korko- ja valuuttariskien
suojaukseen tarvittavien toimenpiteiden aihe-
uttamien koron yhteydessä tai muuten lainan
saajalta perittyjen kustannusten maksamiseen
sekä lainoihin liittyvien valuuttakurssierojen
maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu jälleenrahoitettavien hankkeiden aiem-

min arvioitua nopeammasta toteutumisesta.
Finnvera Oyj:n varainhankintaan perustuvan
uuden luottomuotoisen rahoitusjärjestelmän
käyttöönotto on myös viivästynyt alkuperäisis-
tä arvioista. Perustelujen muutos mahdollistaa
valuuttakurssieroista johtuvien velvoitteiden
maksamisen.

2012 III lisätalousarvio 150 000 000
2012 II lisätalousarvio 400 000 000
2012 I lisätalousarvio 100 000 000
2012 talousarvio 400 000 000
2011 tilinpäätös 294 820 298
2010 tilinpäätös 4 143 520

50.  Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös Kainuun hal-
lintokokeilusta annetun lain (343/2003)
10 §:ssä lueteltujen käyttötarkoitusten mukai-
siin rahoituspäätöksiin sekä niistä aiheutuvien
menojen maksamiseen myös Kainuun hallin-
tokokeilun päättymisen jälkeen.

S e l v i t y s o s a :  Perustelujen muutos
mahdollistaa vuodelta 2012 siirtyvän määrära-
han normaalin käytön alkuperäisiin käyttötar-
koituksiin hallintokokeilun päätyttyä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 II lisätalousarvio 2 470 000
2012 talousarvio 46 189 000
2011 tilinpäätös 56 216 000
2010 tilinpäätös 63 174 000

64. EU:n rakennerahastojen ja valtion ra-
hoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin
ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella
2007—2013 (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös EU:n ohjel-
makauden 1995—1999 hankkeisiin tehdyistä
sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden mak-
samiseen ja neuvoston asetuksen ETY 2082/
1993 24 artiklan (tuen vähentäminen, pidättä-
minen ja peruuttaminen) mukaisten Suomen
velvoitteiden maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Perustelujen muutos
mahdollistaa EU:n ohjelmakauden 1995—
1999 ohjelmiin liittyvien Suomen velvoittei-
den maksamisen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 II lisätalousarvio —
2012 talousarvio 526 395 000
2011 tilinpäätös 474 660 446
2010 tilinpäätös 371 667 919
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonalan tuottavuusmääräraha (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentilta vähennetään  400 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys on siirtoa mo-

mentille 33.02.05.

2012 III lisätalousarvio -400 000
2012 II lisätalousarvio -277 000
2012 talousarvio 703 000

02.  Valvonta

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

Momentille myönnetään lisäystä  400 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys on siirtoa momen-
tilta 33.01.21 ja aiheutuu Terveydenhuollon
ammattihenkilörekisterin (Terhikki) uudista-
misesta.

2012 III lisätalousarvio 400 000
2012 II lisätalousarvio 352 000
2012 talousarvio 13 991 000
2011 tilinpäätös 14 884 000
2010 tilinpäätös 14 655 000

66. Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja
ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha
3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös enintään viit-
tä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömää-
rän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden
menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Momentille ei edellä ole-
van johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 talousarvio 1 500 000
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03.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta

63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään lisäystä  200 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu Suomen ICT 2015 -työryhmän esittä-
män kansalaisen SOTE -palvelujen kehittä-

miskeskuksen perustamista koskevan selvityk-
sen laatimisesta.

2012 III lisätalousarvio 200 000
2012 talousarvio 10 280 000
2011 tilinpäätös 7 100 000
2010 tilinpäätös 7 340 000

10.  Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosi-
aaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston
toimintakulut (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että
määrärahaa saa käyttää myös enintään
7 800 000 euroa valtion osuudesta terveyden-
huollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpal-
velujen kustannuksista annetun lain 2 ja 5 §:n
mukaisiin kansallisen terveysarkiston palvelu-
rahaston kuluihin.

S e l v i t y s o s a :  Momentille ei edellä ole-
van johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 II lisätalousarvio 6 230 000
2012 talousarvio 148 770 000
2011 tilinpäätös 137 400 000
2010 tilinpäätös 131 600 000

52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  300 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu menoarvion tarkentumisesta lasten ko-
tihoidon tuen osalta.

2012 III lisätalousarvio 300 000
2012 talousarvio 2 000 000
2011 tilinpäätös 1 503 520
2010 tilinpäätös 951 843

20.  Työttömyysturva

50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arvio-
määräraha)

Momentilta vähennetään  60 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu etuus-

menoarvioiden tarkentumisesta.

2012 III lisätalousarvio -60 000 000
2012 talousarvio 1 010 000 000
2011 tilinpäätös 701 500 000
2010 tilinpäätös 810 766 505

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä
90 000 000  euroa.
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S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu etuusmenoarvion kasvusta.

2012 III lisätalousarvio 90 000 000
2012 II lisätalousarvio —
2012 talousarvio 1 082 000 000
2011 tilinpäätös 909 777 680
2010 tilinpäätös 807 686 800

55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä
10 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu etuusmenoarvion kasvusta.

2012 III lisätalousarvio 10 000 000
2012 talousarvio 33 000 000
2011 tilinpäätös 27 000 000
2010 tilinpäätös 21 200 000

56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä
10 000 000  euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu etuusmenoarvion kasvusta.

2012 III lisätalousarvio 10 000 000
2012 talousarvio 41 200 000
2011 tilinpäätös 35 421 000
2010 tilinpäätös 35 510 804

30.  Sairausvakuutus

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

Momentilta vähennetään  15 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu etuus-

menoarvioiden tarkentumisesta.

2012 III lisätalousarvio -15 000 000
2012 II lisätalousarvio 300 000
2012 talousarvio 1 345 300 000
2011 tilinpäätös 1 220 176 624
2010 tilinpäätös 1 232 946 117

40.  Eläkkeet

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

Momentilta vähennetään  35 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu va-

kuutusmaksutuottoarvion ja etuusmenoarvioi-
den tarkentumisesta.

2012 III lisätalousarvio -35 000 000
2012 talousarvio 85 000 000
2011 tilinpäätös 57 700 000
2010 tilinpäätös 105 300 000

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräis-
tä muista laeista johtuvista menoista (arvio-
määräraha)

Momentilta vähennetään  17 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu etuus-

menoarvioiden tarkentumisesta.

2012 III lisätalousarvio -17 000 000
2012 II lisätalousarvio 500 000
2012 talousarvio 3 665 700 000
2011 tilinpäätös 3 538 509 197
2010 tilinpäätös 3 326 867 781
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70.  Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha
3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että
määrärahaa saa käyttää tartuntatautilain (583/
1986) 11, 12 ja 12 a §:n perusteella maksutta
toimitettavien rokotustilaisuuksissa tarvittavi-
en rokotteiden hankkimisesta ja edelleen toi-
mittamisesta ja käytön ohjeistamisesta molem-
milla kotimaisilla kielillä, rokotusten vaikutus-
ten, kattavuuden ja turvallisuuden
seurantajärjestelmien kehittämiseen, velvoite-
varastoinnista, rokotejakelujärjestelmästä sekä
muiden yleisen rokotusohjelman toteuttami-

sesta aiheutuvien menojen ja korvausten mak-
samiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää myös enin-
tään kahta henkilötyövuotta vastaavan henki-
löstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvi-
en muiden menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Momentille ei edellä ole-
van johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2012 III lisätalousarvio —
2012 talousarvio 22 890 000
2011 tilinpäätös 25 390 000
2010 tilinpäätös 22 540 000

90.  Raha-automaattiyhdistyksen avustukset

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

Momentilta vähennetään  8 820 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu Valli-

lan järjestötaloon kohdistuvien avustushake-
musten osittaisesta hylkäämisestä. Valtioneu-
vosto päätti vuoden 2012 avustusten jaosta
2.2.2012. Vallilan järjestötaloon kohdistuvien
hakemusten osalta päätös siirrettiin tuolloin
tehtäväksi vasta täydennysjaon yhteydessä.

Valtioneuvosto päätti Raha-automaattiyhdis-
tyksen hallituksen esityksen mukaisesti avus-
tusten täydennysjaosta 14.6.2012. Vuoden
2012 talousarviossa vahvistettuun arviomäärä-
rahaan nähden vuoden 2011 tuotosta jätettiin
jakamatta 8 820 000 euroa. 

2012 III lisätalousarvio -8 820 000
2012 talousarvio 291 000 000
2011 tilinpäätös 268 200 000
2010 tilinpäätös 278 200 000
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Ympäristöhallinnon toimintamenot

29. Ympäristöministeriön hallinnonalan ar-
vonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä  1 550 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu vuoden 2012 talousarviosta poistetun
momentin 35.10.77 aiemmilta vuosilta siirty-

neiden määrärahojen edellyttämistä arvonlisä-
veroista. 

2012 III lisätalousarvio 1 550 000
2012 talousarvio 6 350 000
2011 tilinpäätös 7 748 003
2010 tilinpäätös 8 464 906

10.  Ympäristön- ja luonnonsuojelu

88. Osakepääoman korottaminen (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään  1 900 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää Nuuksiokeskus Oy:n

osakepääoman korottamisen edellyttämän val-
tion rahoitusosuuden maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Nuuksiokeskus Oy raken-
nuttaa Nuuksion kansallispuistoon Suomen
luontokeskus Haltian, jonka osakkaina ovat
valtio, Espoon kaupunki ja Solvalla Nedre Ab.
Luontokeskus on valtakunnallinen Suomen
luontoa esittelevä puurakenteinen näyttely- ja
tapahtumakeskus. Haltia-keskus toimii tasok-

kaan puurakentamisen esimerkkinä ja sille on
asetettu tiukat ympäristö- ja energiavaatimuk-
set. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat
nousseet arvioitua korkeammiksi. Lisäkustan-
nukset aiheutuvat pääosin puurakenteiden vaa-
tivasta suunnittelusta ja Suomessa uudenlai-
sesta puurakentamistekniikasta. Osakepääoma
on tällä hetkellä 15 460 000 euroa. Osakepää-
omaa on tarkoitus nostaa yhteensä 2 400 000
euroa, josta valtion osuus olisi enintään
1 900 000 euroa. 

2012 III lisätalousarvio 1 900 000
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Pääluokka 36
VALTIONVELAN KOROT

01.  Valtionvelan korko

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään  128 700 000  eu-

roa.
S e l v i t y s o s a :  Korkomenoarviota on

tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteu-
tuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotaso-
kehityksen mukaisesti. Alenemaan on vaikut-
tanut euroalueen korkotasojen lasku. Korko-
menojen arvioinnissa on laskentaoletuksena
käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja,
0,65 % lyhyttä korkoa alle kolmen vuoden kor-
kojaksoille ja 1,83 % pitkää korkoa yli kolmen
vuoden korkojaksoille.

2012 III lisätalousarvio -128 700 000
2012 II lisätalousarvio -217 000 000
2012 talousarvio 2 146 000 000
2011 tilinpäätös 1 874 285 704
2010 tilinpäätös 1 866 617 328

Muutosten erittely (milj. euroa)

Sarjaobligaatiolainat -72,7
Muut obligaatiolainat -26,0
Velkasitoumuslainat -30,0
Yhteensä -128,7


