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YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan vuoden 2013 talousarvioesitystä (HE 95/
2012 vp) täydentävä hallituksen esitys. Täydentävä esitys voidaan
antaa, koska valtiovarainvaliokunta ei ole vielä antanut mietintöään
17.9.2012 annetusta hallituksen esityksestä vuoden 2013 talousar-
vioksi. 

Talouden näkymätSuomen talouden odotetaan kasvavan hitaasti vuonna 2013. Ta-
louden kasvu on pääasiassa kotitalouksien ja siten yksityisen kulu-
tuksen varassa. Investoinnit supistuvat epävarmojen talousnäkymi-
en seurauksena. Viennin odotetaan kasvavan vain hitaasti. Suomen
talouskasvu on todennäköisesti heikkenemässä pysyvästi, kun työ-
ikäinen väestö on alkanut vähentyä ja myös investointiaste näyttää
alentuneen pysyvästi. 

Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään
työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyy nousuun. Vaimeasta ta-
louskehityksestä huolimatta kuluttajahintojen nousu jatkuu verrat-
tain nopeana. Yhdenmukaistettu hintaindeksi nousee Suomessa no-
peammin kuin euroalueella keskimäärin myös ensi vuonna.

Merkittävimmät Suomen taloutta uhkaavat lyhyen aikavälin riskit
ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin ei pystytä suoranaisesti vai-
kuttamaan. Rahoitusmarkkinoilta ja kansainvälisestä taloudesta
kumpuavat shokit näkyvät meillä hyvin nopeasti johtuen Suomen
talouden avoimuudesta.

Taloudellinen kasvu on jo pidemmän aikaa ollut pitkälti kotimai-
sen kysynnän varassa. Tämän kulutusvetoisen talouskasvun kääntö-
puolena on kotitalouksien velkaantumisasteen nousu ennätystasol-
le. Yksityisen kulutuksen kasvun ja taloudellisen aktiviteetin kan-
nalta kotitalouksien odotusten painoarvo onkin noussut
tavanomaista tärkeämmäksi tekijäksi. Kuluttajien luottamus sekä
omaan että Suomen talouteen on heikentynyt kesän jälkeen ja on ta-
vanomaista alhaisempi. Riskiä odotettua heikommasta taloudelli-
sesta aktiviteetista ei voida sulkea pois, mikäli kulutushalukkuus
alenisi.

Vaikka sopeutustoimet vahvistavatkin julkisen talouden ja val-
tiontalouden rahoitusasemaa vuonna 2013, ne eivät riitä kääntä-
mään julkista taloutta ylijäämäiseksi hitaan talouskasvun oloissa.
Julkinen velka kohoaa yli 110 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velan
suhde kokonaistuotantoon 55 prosenttiin. 

TuloarviotVerotuloarviota ehdotetaan alennettavan nettomääräisesti 80 milj.
eurolla. Yhteisöveron kertymäarviota muutetaan siten, että siitä
poistetaan talousarvioesityksessä ennakoidut mutta valmistelun
osalta keskeneräiset tai peruuntuvat verolakimuutokset koulutusku-
luvähennyksestä ja korkomenojen vähennysoikeuden rajoittamises-
ta, minkä lisäksi arviota tarkistetaan kertymätietoihin perustuvista
tuottoennustemuutoksista johtuen. Yhteisöveron tuotto arvioidaan
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tästä syystä 25 milj. euroa talousarvioesityksessä esitettyä suurem-
maksi. Arvonlisäveron kertymäarviota ehdotetaan alennettavan 105
milj. euroa talousarvioesityksen jälkeen saatujen ennakoitua hei-
kompien kertymätietojen perusteella.

Talousarvioesitykseen sisältynyt veroperustemuutos koskien lis-
taamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-
olettaman väliaikaista korottamista 50 prosenttiin perutaan. Tämä ei
kuitenkaan vaikuta momentin tuottoarvioon, koska toimella ei arvi-
oitu olevan vaikutusta verotuloihin vielä vuonna 2013 vaan vasta
vuodesta 2016 alkaen, jolloin sijoituksia olisi pidetty korkeamman
hankintameno-olettaman myöntämisen edellyttämät kolme vuotta. 

Korkotuloarviota ehdotetaan korotettavan 6 milj. eurolla ja arvio-
ta valtion myöntämien lainojen takaisinmaksusta 16 milj. eurolla.
Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavan 10,5 milj. euroa
Finavia Oyj:n Kehärata-hankkeen rahoitusosuuden tuloutuksesta
liikennevirastolle.

Määrärahat ja tasapaino Varsinaisten tulojen noin 48 milj. euron vähennys ja määräraho-
jen noin 392 milj. euron lisäykset huomioon ottaen vuoden 2013 ta-
lousarvioesitystä täydentävä esitys lisää valtion nettolainanoton tar-
vetta noin 439 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2013
ehdotetaan 7,5 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2013 lo-
pussa arvioidaan noin 96 mrd. euroa, mikä on noin 47 % suhteessa
bruttokansantuotteeseen.

Vaalikauden kehys Vuoden 2013 kehystasoa tarkistetaan vastaamaan kehyksen ra-
kennemuutoksia jäljempänä olevan taulukon mukaisesti noin 7,9
milj. eurolla. Lisäksi vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvioesi-
tyksen yhteydessä vuoden 2013 kehystasoa on tarkistettu noin 94
milj. eurolla puolustusmateriaalihankintojen maksatusten myöhen-
tyessä vuodelta 2012. Tarkistusten jälkeinen menokehys vuodelle
2013 on 42 836 milj. euroa.

Talousarvioesitystä täydentävän esityksen jälkeen kehykseen lu-
ettavien menojen taso on 42 530 milj. euroa. Näin ollen vuoden
2013 jakamaton varaus on noin 106 milj. euroa. 

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa

Momentti Asia 2013 2014 2015

29.40.50 Lakisääteinen hintakorjaus: vuoden 2011 toteutuneen ja 
ennustetun yliopistoindeksin muutoksen välisen eron 
mukainen valtionrahoituksen takautuva tarkistus 7,85 7,85 7,85

33.20.51 Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta aiheuttaa perustemuutoksen 
peruspäivärahamenoihin. 2,75 2,75 2,75
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Raamisopimuksen 
koulutusratkaisu

Toimintamenomomenteille sisältyy yhteensä 12,7 milj. euroa
vuonna 2011 tehtyyn raamisopimukseen liittyvän koulutusratkaisun
johdosta. Koulutus-asia ei ole edennyt lainsäädäntötoimenpiteiden
asteelle. Koska koulutusratkaisu kuitenkin voi toteutua, ehdotetaan,
että sanotut määrärahat pidetään budjetoituna vuodelle 2013 talous-
arvioesityksen mukaisesti, mutta jos koulutusratkaisua ei toteuteta,
ne vähennetään momenteilta vuonna 2013 lisätalousarviossa.

Avustamis-, tutkimus- ja 
valvontamenot Talvi-
vaaran onnettomuuteen 
liittyen

Oikeusministeriölle ehdotetaan 50 000 euron avustusmäärärahaa
myönnettäväksi kustannuksiin, joita asianosaisille aiheutuu yleisen
edun kannalta merkittävissä ympäristövahinkoasioissa ja ympäris-
tönsuojelua koskevissa hallintoasioissa. Määrärahalla varaudutaan
korvaamaan muun muassa Talvivaaran kaivosalueen jätevesipääs-
töstä johtuvista ympäristövahinkoasioista vahingonkärsijöille ai-
heutuneita oikeudenkäyntikustannuksia.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle ehdotetaan 180 000
euroa tutkimuksiin, joilla selvitetään Talvivaaran kaivosalueen ve-
sistöihin päässeiden jätevesien aiheuttamia muutoksia kaloissa. 

Ympäristöministeriön hallinnonalan määrärahoihin ehdotetaan 1
milj. euron lisäystä ympäristönsuojelutehtävien hoidon toiminta-
edellytyksien turvaamiseksi erityisesti kaivosteollisuuden ympäris-
tövalvonnassa sekä kaivosten lupakäsittelyssä. Lisämäärärahalla
vahvistetaan ympäristövalvontaresurssien ja asiantuntemuksen riit-
tävyyttä ELY-keskuksissa Pohjois-Suomessa sekä lisätään Pohjois-
Suomen aluehallintoviraston lupakäsittelyn edellyttämiä voimava-
roja.

TietojärjestelmähankkeetKansainvälisen aineiston tietoturvan kehittämiseen Salve-hank-
keessa ehdotetaan lisäystä noin 3 milj. euroa. 

Turvallisuusviranomaisten (poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja ter-
veystoimi, rajavartiolaitos, puolustusvoimat ja tulli) kenttäjohtojär-
jestelmähankkeeseen (KEJO) ehdotetaan 15 milj. euron hankinta-
valtuutta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2016. Vuodelle 2013
hankkeen menoihin ehdotetaan 1 milj. euroa

Verohallinto on valmistellut kokonaisarkkitehtuurinsa uudistusta,
joka kattaisi kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat ve-
rotusohjelmistot. Uudistuksen tarkoittamaan valmisohjelmahankin-
taan ehdotetaan 109 milj. euron valtuutta. Lisäksi verohallinnolle
ehdotetaan 2,05 milj. euron kertaluonteista määrärahalisäystä, josta

33.20.52 Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta aiheuttaa perustemuutoksen 
työmarkkinatukimenoihin. -5,50 -5,50 -5,50

33.60.35 Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta aiheuttaa perustemuutoksen 
perustoimeentulotukimenoihin. 2,75 2,75 2,75

Yhteensä 7,85 7,85 7,85

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa

Momentti Asia 2013 2014 2015
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1,85 milj. euroa aiheutuu yleisradioveron investointikustannuksista
ja 0,2 milj. euroa pankkiveron verotustehtävien investointihank-
keen kulusta. Verohallinnolle ehdotetaan myös yleisradion rahoi-
tusuudistuksen johdosta kahden henkilötyövuoden lisäyksenä 0,1
milj. euroa.

Tullilaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan lisäyksenä 1,2 milj.
euroa valmisteverotuksen tietojärjestelmän uusimiseen.

Toimialariippumattomien ICT-tehtävien (TORI) palvelukeskuk-
sen valmistelevia toimenpiteitä varten ehdotetaan 1 milj. euron lisä-
ystä kertaluonteisena siirtona valtiovarainministeriön tuottavuus-
määrärahasta.

Valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon 
palvelukeskus

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimin-
tamenojen määrärahatasoksi ehdotetaan 2 milj. euroa. Samalla mää-
räraha muutettaisiin kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. Muutok-
set mahdollistavat palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön yksin-
kertaistamisen edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen
toiminnan tavoitteena on jatkossa, että toiminnan kustannusvastaa-
vuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana.

Pankkiveron tuotto Talousarvioon ehdotetaan otettavan siirtomääräraha pankkiveron
tuottoarviota vastaavasti, 170 milj. euroa. 

Olympiastadionin perus-
parannus

Valtio saa tehdä Helsingin kaupungin kanssa sopimuksen, jossa
Olympiastadionin perusparannushankkeen suunnittelukustannukset
jakautuvat yhtäläisin osuuksin valtion ja Helsingin kaupungin kes-
ken ja josta saa valtiolle aiheutua menoja aiemmat vastaavat suun-
nittelumenot mukaan lukien yhteensä enintään 12,7 milj. euroa. So-
pimisen edellytyksenä on, että Helsingin kaupunki sitoutuu vastaa-
maan omistamansa stadionin asianmukaisesta kunnossapidosta
perusparannuksen valmistuttua.

Sato- ja tulvavahingot Satovahinkojen korvaamiseen varataan vuodelle 2013 yhteensä
noin 6,6 milj. euroa, josta noin 3,2 milj. euroa on lisäystä talousar-
vioesitykseen nähden.

 Poikkeuksellisten vesistötulvien aiheuttamien vahinkojen kor-
vaamiseen varataan vuodelle 2013 yhteensä noin 10,4 milj. euroa,
missä on lisäystä noin 9,5 milj. euroa talousarvioesitykseen nähden.

Lisäksi tulvasuojelun perusparannustoimenpiteisiin ehdotetaan 2
milj. euron lisäystä syksyn 2012 tulvien aiheuttamien kiireellisten
korjaustarpeiden johdosta. 

Elinkeino-, innovaatio- ja 
yrittäjyyspolitiikka

FinNode-verkoston toiminta ehdotetaan integroitavaksi Tekes -
teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukseen. 

Tekesin käyttämättömät myöntämisvaltuudet ehdotetaan uudel-
leenbudjetoitavaksi ja määrärahaan ehdotetaan 3,2 milj. euron lisä-
ystä. 

Kansainvälistymistuen käyttämättömät myöntämisvaltuudet eh-
dotetaan uudelleenbudjetoitavaksi ja määrärahaan ehdotetaan 2,4
milj. euron lisäystä. 

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden myöntämisvaltuu-
den maksatusmäärärahoihin ehdotetaan 2,8 milj. euron lisäystä. 
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ValviraSosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston määrära-
haa ehdotetaan korotettavaksi noin 0,4 milj. eurolla. Lisäys aiheu-
tuu seitsemän henkilötyövuoden lisäresursseista kohdistuen sosiaa-
li- ja terveydenhuollon valvontaan ja ohjaukseen.

Eräitä muita muutoksiaEuroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot 1
milj. euroa ehdotetaan siirrettäväksi valtiovarainministeriön pää-
luokasta valtioneuvoston kanslian pääluokkaan.

Euroopan investointipankin peruspääoman korottamisesta aiheu-
tuva Suomen maksuosuus noin 127,8 milj. euroa on tarkoitus mak-
saa yhdessä erässä, minkä vuoksi määrärahaa edellä mainittuun tar-
koitukseen ehdotetaan lisättäväksi 63,9 milj. eurolla.

Yleisen asumistuen määrärahaa esitetään korotettavaksi 22 milj.
eurolla, lapsilisiin varattua määrärahaa 1,6 milj. eurolla ja sotilas-
avustuksen määrärahaa puolestaan pienennettäväksi 1 milj. eurolla.
Lisäys- ja vähennystarpeet aiheutuvat tarvearvioiden muutoksesta. 

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen määrärahamuutosten jakaantuminen 
pääluokittain, euroa

Pääluokka

Hallituksen
esitys

talousarvioksi

Täydentävä

esitys
Yhteensä

21. Eduskunta 158 452 000 - 158 452 000
22. Tasavallan presidentti 39 927 000 - 39 927 000
23. Valtioneuvoston kanslia 83 931 000 126 000 84 057 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 298 393 000 3 069 000 1 301 462 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 869 035 000 50 000 869 085 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 315 189 000 1 000 000 1 316 189 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 780 785 000 93 677 000 2 874 462 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 16 743 997 000 238 038 000 16 982 035 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallin-

nonala 6 640 029 000 8 637 000 6 648 666 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallin-

nonala 2 705 261 000 14 878 000 2 720 139 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

nonala 2 952 632 000 - 2 952 632 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 827 881 000 8 400 000 3 836 281 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallin-

nonala 12 555 124 000 23 039 000 12 578 163 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 256 475 000 1 000 000 257 475 000
36. Valtionvelan korot 1 865 600 000 - 1 865 600 000
Yhteensä 54 092 711 000 391 914 000 54 484 625 000
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Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, 
euroa

Osasto

Hallituksen
esitys

talousarvioksi

Täydentävä

esitys
Yhteensä

11. Verot ja veronluonteiset tulot 40 002 702 000 -80 000 000 39 922 702 000
12. Sekalaiset tulot 4 925 484 000 10 500 000 4 935 984 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voi-

ton tuloutukset 1 916 400 000 6 000 000 1 922 400 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 235 500 000 16 000 000 251 500 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 47 080 086 000 -47 500 000 47 032 586 000

15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta 7 012 625 000 439 414 000 7 452 039 000
Yhteensä 54 092 711 000 391 914 000 54 484 625 000
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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
Momentille arvioidaan kertyvän

3 198 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 25 000 000 euroa talousarvioesityk-

sen 3 173 000 000 euroon nähden perustuu
kahden talousarvioesitykseen sisältyneen ve-
roperustemuutosehdotuksen verotuottovaiku-
tusten poistamiseen talousarvioesityksestä
sekä muista kertymätietoihin perustuvista tuot-
toennustemuutoksista johtuen. Elinkeinovero-
tuksessa koulutuskuluille ehdotetun verovä-
hennyksen verotuottovaikutus poistetaan ta-
lousarvioesityksestä sitä koskevan hallituksen
esityksen antamisen lykkääntymisen vuoksi.
Ehdotetusta korkomenojen vähennysoikeuden
rajoittamisesta aiheutuva verotuottovaikutus
poistetaan talousarvioesityksestä, koska sitä
koskevassa hallituksen esityksessä eduskun-

nalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta an-
netun lain ja verotusmenettelystä annetun lain
65 §:n muuttamisesta ehdotetaan lain sovelta-
misen aloitusajankohdaksi verovuotta 2014 ai-
emmin ehdotetun verovuoden 2013 sijaan. 

Mukaan lukien määräaikaisina ja väliaikaisi-
na talousarvioesityksen yhteydessä säädettävät
veroperustemuutokset ja niistä aiheutuvat
kompensaatiot kunnille ja seurakunnille, val-
tion jako-osuus yhteisöveron kokonaistuotosta
olisi 68,22 prosenttia verovuodelle 2013. Kun-
tien jako-osuus olisi 29,43 prosenttia ja seura-
kuntien 2,35 prosenttia.

2013 talousarvio 3 198 000 000
2012 III lisätalousarvio -220 000 000
2012 II lisätalousarvio -170 000 000
2012 talousarvio 3 555 000 000
2011 tilinpäätös 3 374 982 271
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04.  Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut

01. Arvonlisävero
Momentille arvioidaan kertyvän

16 803 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys 105 000 000 euroa talousarvioesi-

tyksen 16 908 000 000 euroon nähden johtuu
vuoden 2012 kertymäennusteen tason alene-
misesta aiemmin oletettua pienempien kerty-
mätietojen seurauksena. Talousarvioesityksen

toimittamisen jälkeen on saatu kertymätiedot
kahden kuukauden ajalta.

2013 talousarvio 16 803 000 000
2012 III lisätalousarvio -54 000 000
2012 I lisätalousarvio 126 000 000
2012 talousarvio 15 712 000 000
2011 tilinpäätös 15 165 975 003
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Osasto 12
SEKALAISET TULOT

31.  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

10. Liikenneviraston tulot
Momentille arvioidaan kertyvän  61 983 000

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

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 10 500 000 euroa talousarvioesityk-

sen 51 483 000 euroon nähden aiheutuu Fina-

via Oyj:n rahoitusosuuden tuloutuksesta Kehä-
rata-hankkeessa.

2013 talousarvio 61 983 000
2012 III lisätalousarvio -9 891 000
2012 II lisätalousarvio 27 295 000
2012 talousarvio 51 208 000
2011 tilinpäätös 12 819 363



14

Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON 

TULOUTUKSET

01.  Korkotulot

05. Korot muista lainoista
Momentille arvioidaan kertyvän  85 000 000

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

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 6 000 000 euroa talousarvioesityksen

79 000 000 euroon nähden aiheutuu pääosin
Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoi-

mintaan myönnettyjen lainojen korkotulojen
kasvusta. 

2013 talousarvio 85 000 000
2012 III lisätalousarvio -6 700 000
2012 I lisätalousarvio -14 000 000
2012 talousarvio 76 000 000
2011 tilinpäätös 75 959 963
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Osasto 15
LAINAT

01.  Valtiolle takaisin maksettavat lainat

04. Muiden lainojen lyhennykset
Momentille arvioidaan kertyvän

179 000 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan. 
Lisäys 16 000 000 euroa talousarvioesityk-

sen 163 000 000 euroon nähden aiheutuu pää-
osin Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoi-

tustoimintaan myönnettyjen lainojen lyhen-
nysten ennakoitua suuremmasta määrästä. 

2013 talousarvio 179 000 000
2012 III lisätalousarvio 122 000 000
2012 I lisätalousarvio 73 500 000
2012 talousarvio 96 500 000
2011 tilinpäätös 30 697 203

03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään nettotuloa

7 452 039 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 439 414 000 euroa talousarvioesityk-
sen 7 012 625 000 euroon nähden aiheutuu täs-
sä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tulo-
arvioiden ja määrärahojen muutoksista.

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

2013 talousarvio 7 452 039 000
2012 III lisätalousarvio 430 243 000
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

Tulot ja menot (milj. euroa)

Tulot
Nimellisarvoinen nettolainanotto 7 502
Menot
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 7 452
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Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01.   (23.01 ja 28.60, osa) Hallinto

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
32 205 000  euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisäys 126 000 euroa ta-
lousarvioesityksen 32 079 000 euroon nähden
aiheutuu siirrosta momentilta 24.01.01 talou-
dellisten ulkosuhteiden yhteensovittamisesta
aiheutuviin menoihin, palkkausmenot mukaan
lukien. 

2013 talousarvio 32 205 000
2012 III lisätalousarvio 42 000
2012 II lisätalousarvio 396 000
2012 talousarvio 31 684 000
2011 tilinpäätös 28 483 000

03.  (28.60.01) Euroopan unionin kansallis-
ten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään  1 000 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien

suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden
palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksa-
miseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen
maksamiseen sellaisille kansallisille asiantun-
tijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korva-
uksia. 

S e l v i t y s o s a :  Talousarvioesityksessä
määräraha oli budjetoitu momentille 28.60.01.
Kansallisten asiantuntijoiden menojen budje-
tointi ehdotetaan kuitenkin siirrettäväksi val-
tioneuvoston kanslian pääluokkaan, jossa on
valtiovarainministeriötä paremmat edellytyk-
set arvioida keskitetysti asiantuntijoiden tar-
vetta ja jakautumista eri tehtäväalueille. Val-
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tioneuvoston kanslia vastaa keskitetysti rahoi-
tetun toiminnan sopeuttamisesta myönnetyn
määrärahan puitteisiin. Henkilöstön enim-
mäismäärän määrittelystä luovuttaisiin tar-
peettomana ja koska myös hallinnonalojen toi-
mintamenomäärärahoilla saatetaan edelleen
palkata kansallisia asiantuntijoita.

Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täy-
dentää soveltuvista toimintamenomäärärahois-
taan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamis-
ta, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan
kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoi-
den kustannuksia. 

Euroopan unionissa palvelevien suomalais-
ten kansallisten asiantuntijoiden palkkauksen
ja sosiaaliturvan maksaa kotimainen työnanta-

ja, mutta Euroopan unioni maksaa pääsääntöi-
sesti heille tiettyjä korvauksia. Kansallisten
asiantuntijoiden palvelussuhteen ehdot unio-
nin toimielimissä perustuvat komission
1.6.2006 sekä neuvoston 16.6.2003 antamiin
päätöksiin. Kansalliset asiantuntijat työskente-
levät Euroopan unionin toimielimissä määrä-
ajan vähintään kuusi kuukautta ja enintään nel-
jä vuotta. Henkilö voi toimia kansallisena asi-
antuntijana pääsääntöisesti vain yhden kerran. 

2013 talousarvio 1 000 000
2012 talousarvio 1 000 000
2011 tilinpäätös 1 000 000
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Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Ulkoasiainhallinto

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
199 302 000  euroa.

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

Muutoksessa 3 069 000 euroa talousarvio-
esityksen 196 233 000 euroon nähden on otet-
tu huomioon lisäyksenä 3 020 000 euroa kan-
sainvälisen aineiston tietoturvan kehittämises-
tä Salve-hankkeessa ja 175 000 euroa siirtona
momenteilta 29.01.03, 29.01.21 ja 29.40.20
Suomen Pekingin suurlähetystössä toimivan

korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantun-
tijan palkkaus- ja muihin menoihin sekä vä-
hennyksenä 126 000 euroa siirtona momentille
23.01.01 taloudellisten ulkosuhteiden yhteen-
sovittamisesta aiheutuvien järjestelyjen me-
noihin.

2013 talousarvio 199 302 000
2012 III lisätalousarvio 2 450 000
2012 II lisätalousarvio 1 945 000
2012 talousarvio 200 064 000
2011 tilinpäätös 201 966 000

10.  Kriisinhallinta

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen
ylläpitomenot (arviomääräraha)

Käyttösuunnitelma (euroa)

03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 239 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 318 000
05. Yhteiset menot 5 176 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot 

(EUFOR/ALTHEA-operaatio) 866 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 15 225 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, 

mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallinta-
menoihin 22 934 000
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S e l v i t y s o s a :  Päätösosan käyttösuunni-
telma korvaa talousarvioesityksen momentin
käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunni-
telmakohdan 05. määrärahaa on lisätty
335 000 euroa AVPD (Autonomous Vessel
Protection) -rotaation menoihin ja käyttösuun-
nitelmakohdan 10. määrärahaa vähennetty
1 021 000 euroa operaation esikuntaupseerei-
den määrän ja AVPD-osaston operaatioajan

tarkennuttua. Edellä mainittujen operaatioiden
määrärahojen muutokset, 686 000 euroa, on
kohdennettu käyttösuunnitelmakohtaan 09.

2013 talousarvio 62 802 000
2012 III lisätalousarvio —
2012 talousarvio 49 982 000
2011 tilinpäätös 40 246 515

10. Atalanta-operaation menot 2 576 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 600 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 12 868 000
Yhteensä 62 802 000

Käyttösuunnitelma (euroa)
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Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Ministeriö ja hallinto

20. Erityismenot (arviomääräraha)
Määrärahaa saa käyttää:
6) oikeusapulain (257/2002) mukaisesti hoi-

dettavien asioiden tulkkaus- ja käännöskulujen
maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta 6) lisätään talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 6).

2013 talousarvio 10 330 000
2012 talousarvio 9 500 000
2011 tilinpäätös 9 964 490

50. Avustukset (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään  3 938 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
5) avustuksiin kustannuksiin, jotka aiheutu-

vat korvausten hakemisesta ympäristövahin-
koasioissa sekä ympäristönsuojelua koskevis-
sa hallintoasioissa aiheutuneisiin tarpeellisiin
edunvalvontakustannuksiin edellyttäen, että
asialla voidaan katsoa olevan tärkeää merki-
tystä yleisen ympäristönsuojelun edun kannal-
ta tai huomattavaa vaikutusta lukuisten henki-
löiden oloihin, eikä asianosaiselle tai kantajalle
aiheutuvia kuluja voida pitää kohtuullisina ot-
taen huomioon hänen maksukykynsä.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen, pää-
tösosan toisen kappaleen kohta 5) lisätään ta-
lousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdaksi 5) ja päätösosan
käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityk-
sen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Lisäys 50 000 euroa talousarvioesityksen
3 888 000 euroon nähden aiheutuu avustuksis-
ta kustannuksiin, jotka aiheutuvat korvausten
hakemisesta Talvivaaran kaivosalueen jäteve-
sipäästöstä johtuvissa ympäristövahingoissa.
Talvivaaran kaivosalueen jätevesipäästöä voi-
daan pitää Suomen oloissa poikkeuksellisena
tapahtumana. Määrärahalla turvataan yksit-
täisten haitankärsijöiden mahdollisuuksia val-
voa oikeuksiaan jätevesipäästöstä aiheutunei-
den ympäristövahinkojen korvaamista koske-
vissa menettelyissä. Määrärahasta voidaan
myöntää avustuksia sellaisille henkilöille, jot-
ka eivät muutoin vaikeuksitta selviä korvaus-

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

Avustukset saamelaisten kulttuuri-itse-
hallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 287
Avustukset korvausten hakemiseen 
ympäristövahinkoasioissa ja edunvalvonta-
kustannuksiin (enintään) 50
Muut avustukset (enintään) 601
Yhteensä 3 938
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vaatimusten esittämisestä aiheutuvista kustan-
nuksista.

2013 talousarvio 3 938 000
2012 talousarvio 3 788 000
2011 tilinpäätös 2 810 120

10.  Tuomioistuimet ja oikeusapu

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomi-
oon tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-
viranomaisten suoritteista perittävistä mak-
suista annetun lain (701/1993) mukaisesti pe-
rittäviä maksuja. 

Käräjäoikeuksiin voidaan 1.6.2013 lukien
perustaa käräjätuomarin virka (T13) edellyttä-
en, että samasta ajankohdasta lukien lakkaute-
taan käräjäoikeuden laamannin virka (T15).
Markkinaoikeuteen voidaan 1.9.2013 lukien
perustaa kahdeksan markkinaoikeustuomarin

(6 T13 ja 2 T11) ja kaksi markkinaoikeusinsi-
nöörin (T12) virkaa.

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

2013 talousarvio 252 965 000
2012 III lisätalousarvio 500 000
2012 II lisätalousarvio 4 898 000
2012 talousarvio 240 189 000
2011 tilinpäätös 239 098 000
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Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

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

Momentille voidaan nettobudjetoida Kriisin-
hallintakeskuksen vastuulla toteutettavista tut-
kimushankkeista tuloina saatavat muiden osa-
puolten maksuosuudet ja hankkeesta aiheutu-
vat menot.

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

2013 talousarvio 1 439 000
2012 III lisätalousarvio —
2012 II lisätalousarvio 22 000
2012 talousarvio 1 415 000
2011 tilinpäätös 1 530 000

10.  Poliisitoimi

21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään  1 000 000  euroa.

Valtuus
Poliisihallitus oikeutetaan tekemään sopi-

muksia turvallisuusviranomaisten yhteisen
kenttäjohtojärjestelmän (KEJO) hankinnasta
siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja
vuosina 2013—2016 enintään 15 000 000 eu-
roa.

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

Määräraha on siirtoa momentilta 28.70.20.
Poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveys-

toimen, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimi-
en sekä Tullin yhteisen kenttäjohtojärjestelmä-
hankkeen (KEJO) tavoitteena on hankkeeseen
osallistuvien keskeisten turvallisuusviran-

omaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän
käyttöönotto ja sovittaminen osaksi viran-
omaisten yhteistä sähköistä tapahtumankäsit-
telykokonaisuutta ja verkottunutta hätäkeskus-
mallia.

Viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmän
keskeisimpiä tavoitteita ovat viranomaisten
toiminnan ja viranomaisyhteistyön tehostumi-
nen, viranomaisten yhteisen tilannekuvan
mahdollistaminen, uusien työprosessien käyt-
töönotto kenttäolosuhteissa, kenttäjohtamisen
ja viranomaisten välisen reaaliaikaisen tiedon-
vaihdon ja viestinnän tehostuminen sekä viran-
omaisten yhteisen kenttäjärjestelmäratkaisun
myötä saavutettava kustannustehokkuus.

Hanke ajoittuu vuosille 2013—2016 ja sen
kokonaiskustannukset ovat noin 19,16 milj.
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euroa, josta viranomaisten oman työn osuus on
arviolta 4,16 milj. euroa.

2013 talousarvio 1 000 000

20.  Rajavartiolaitos

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

Valtuus
Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään sopi-

muksia kolmen AS 322 Super Puma meripe-
lastushelikopterin modifikaatioon ja G-huol-
toon liittyen siten, että niistä saa aiheutua val-
tiolle menoja enintään 33 710 000 euroa. 

Mikäli vuoden 2012 talousarviossa uusittua
ulkovartiolaivan hankintaan tarkoitettua val-
tuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä
jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna
2013. 

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

Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Ra-
javartiolaitos sai tilausvaltuuden kolmen AS
322 Super Puma meripelastushelikopterin mo-
difikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perus-
teella ei tehty vuonna 2012 sopimusta ja val-
tuus uusitaan vuodelle 2013. Hanke ajoittuu
vuosille 2013—2017 ja sen kokonaiskustan-
nusarvio on 33 710 000 euroa. Muutoksella ei
ole vaikutusta momentin määrärahaan.

Lisäksi ehdotetaan uusittavaksi ulkovartio-
laivaa koskeva valtuus siltä osin, kuin sitä ei
ehditä käyttää vuonna 2012. 

2013 talousarvio 76 000 000
2012 III lisätalousarvio 2 421 000
2012 II lisätalousarvio —
2012 talousarvio 42 000 000
2011 tilinpäätös 24 910 000

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

2013 2014 2015 2016

Yhteensä
vuodesta

2013
lähtien

Vuoden 2013 sitoumukset 1 000 7 000 4 000 3 000 15 000
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.  Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös:
3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja

sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partio-
laistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja
muille vastaaville tapahtumille suoritettavan
liiketaloudellisin perustein hinnoitellun mak-
sullisen toiminnan hintojen alentamiseen.

Valtuudet
1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien

toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelu-
jen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuk-
sia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle me-
noja vuosina 2013—2016 enintään 87 936 000
euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilaus-
valtuus).

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäisen
kappaleen kohta 3) korvaa talousarvioesityk-
sen momentin päätösosan toisen kappaleen
kohdan 3) ja päätösosan valtuuskohdan kohta
1) korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan valtuuskohdan kohdan 1).

Maksullisen toiminnan hintojen alentami-
seen myönnetyn määrärahan vähennys
136 000 eurolla talousarvioesityksen 336 000

euroon nähden johtuu siitä, ettei kyseistä mää-
rärahaa voi käyttää Leijona Catering Oy:ltä
hankittujen palvelujen maksamiseen. Vastaava
määräraha tullaan käyttämään jatkossa muulla
tavoin asevelvollisten omaistenpäivien sekä
sotaveteraanien tilaisuuksista aiheutuviin ku-
luihin.

Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuu-
den enimmäismäärän lisäys 6 075 000 eurolla
talousarvioesityksen 81 861 000 euroon näh-
den aiheutuu siitä, että eräät maavoimien kou-
lutusympäristön kehittämiseen liittyvät han-
kinnat siirretään budjettiperustelujen mukaan
paremmin kuuluvina momentilta 27.10.18 mo-
mentille 27.10.01. Helikopteripataljoonan suo-
rituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY)
-tilausvaltuuden ja Puolustusvoimien logistiik-
ka 2013 -tilausvaltuuden menoajoitusta muu-
tetaan kyseisten tilausvaltuuksien enimmäis-
määrien puitteissa vastaamaan paremmin han-
kintojen toimitus- ja maksuaikataulua.

Edellä mainitut tilausvaltuuksien muutokset
ja vuoden 2012 kolmanteen lisätalousarvioesi-
tykseen sisältynyt vuoden 2011 toimintameno-
jen tilausvaltuuden muutos huomioon ottaen
valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:
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2013 talousarvio 1 769 549 000
2012 III lisätalousarvio 3 000 000
2012 II lisätalousarvio 38 929 000
2012 talousarvio 1 698 565 000
2011 tilinpäätös 1 725 835 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään  685 272 000  eu-
roa.

Valtuudet
1) Vuonna 2013 saa tehdä sotilaallisen

maanpuolustuksen suorituskyvyn parantami-
seksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittä-
miseen liittyen uusia sopimuksia siten, että
niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulo-
päivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja
vuosina 2013—2017 enintään 491 375 000 eu-
roa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittä-
minen 2013 -tilausvaltuus, PVKEH 2013).

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

2013 2014 2015 2016 2017—

Yhteensä
vuodesta

2013
lähtien

Vanhat tilausvaltuudet
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito 
-tilausvaltuus 1 974 1 974
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 000 2 200 4 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palvelu-
hankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392 2 784
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut 
-tilausvaltuus 61 628 58 092 55 078 53 994 4 493 233 285
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 4 000 4 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000 3 000 6 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito 
ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 550 3 550 4 100
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilaus-
valtuus 4 581 4 581 4 581 4  581 5 926 24 250
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale 
NG:n huolto- ja ylläpitosopimus 
(ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000 6 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 11 742 4 300 16 042
Käyttöajoneuvojen hankintojen 
täydentäminen -tilausvaltuus 2 770 2 770
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 45 138 13 120 7 000 65 258
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito 
-tilausvaltuus 5 300 5 600 10 900
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 147 075 98 835 66 659 58 575 10 419 381 563

Uudet tilausvaltuudet
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 7 823 47 706 18 034 14 373 87 936
Puolustusvoimien logistiikka 2013 
(PVLOG 2013) -tilausvaltuus 10 300 23 400 16 300 28 700 10 550 89 250
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 18 123 71 106 34 334 43 073 10 550 177 186

Valtuudet yhteensä 165 198 169 941 100 993 101 648 20 969 558 749
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2) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien
tekniseen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja
hankintavalmiuteen liittyen uusia sopimuksia
siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voi-
maantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle
menoja vuosina 2013—2016 enintään
36 130 000 euroa (Tekninen tutkimus, tuote-
kehitys ja hankintavalmistelu 2013 -tilausval-
tuus, TTK-PROTO 2013).

5) Vuonna 2012 hyväksytyn Puolustusvoi-
mien materiaalisen kehittämisen 2012
(PVKEH 2012) -tilausvaltuuden menojen
enimmäismäärää lisätään 17 850 000 eurolla
329 550 000 euroon.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja
niihin liittyvät indeksien noususta aiheutuvat
lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähen-
nykset budjetoidaan talousarviossa varainhoi-
tovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen, pää-
tösosan valtuuskohdan kohdat 1) ja 2) korvaa-
vat talousarvioesityksen momentin päätösosan
valtuuskohdan kohdat 1) ja 2), valtuuskohdan
kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan valtuuskohdan kohdaksi 5), jol-
loin talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan valtuuskohdan kohdat 5), 6) ja 7)

muuttuvat kohdiksi 6), 7) ja 8). Päätösosan vii-
meinen kappale korvaa talousarvioesityksen
momentin päätösosan viimeisen kappaleen.

Lisäys 93 677 000 euroa talousarvioesityk-
sen 591 595 000 euroon nähden aiheutuu me-
nojen siirrosta vuoden 2012 kolmannessa lisä-
talousarvioesityksessä.

Puolustusvoimien materiaalisen kehittämi-
sen 2013 (PVKEH 2013) -tilausvaltuuden
enimmäismäärän lisäys 119 657 000 eurolla ja
menojen ajoitusmuutos talousarvioesityksen
371 700 000 euroon nähden aiheutuu puolus-
tusvoimien kehittämisohjelmiin sisältyvien
hankkeiden menoajoituksien ja -määrien muu-
toksista ja tarkentumisista.

TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuden enim-
mäismäärän lisäys 2 200 000 eurolla vuonna
2013 talousarvioesityksen 33 930 000 euroon
nähden aiheutuu tarkentuneesta tutkimussuun-
nitelmasta.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäis-
määrän lisääminen 17 850 000 eurolla aiheu-
tuu varautumisesta tykistöohjushankintaan.

Edellä mainitut tilausvaltuuksien muutokset
ja vuoden 2012 kolmanteen lisätalousarvioesi-
tykseen sisältynyt vuoden 2011 toimintameno-
jen tilausvaltuuden muutos huomioon ottaen
valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

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

2013 2014 2015 2016 2017—

Yhteensä
 vuodesta

2013
 lähtien

Vanhat tilausvaltuudet
Valmiusyhtymien varustaminen 
(VYV 1) -tilausvaltuus 7 436 11 080 9 800 28 900 57 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumis-
järjestelmien kehittäminen (HTH) 
-tilausvaltuus 3 227 1 560 580 5 367
Valmiusyhtymien varustamisen 
täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 26 950 2 190 29 140
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2006) -tilaus-
valtuus 69 300 69 300
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2013 talousarvio 685 272 000
2012 III lisätalousarvio -93 902 000
2012 II lisätalousarvio 10 709 000
2012 talousarvio 725 549 000
2011 tilinpäätös 585 343 000

Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2007) -tilaus-
valtuus 18 906 14 496 15 128 5 297 53 827
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2008) -tilaus-
valtuus 7 610 8 827 16 437
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen 
suorituskyvyn tehostaminen 
(PKILPU 2008) -tilausvaltuus 8 140 7 437 3 708 19 285
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2009) -tilaus-
valtuus 198 400 122 455 43 740 18 942 383 537
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2010) -tilaus-
valtuus 95 859 11 240 4 280 111 379
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja 
hankevalmistelu 2010 
(TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuus 1 650 1 650
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2011) -tilaus-
valtuus 28 178 2 860 31 038
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2012) -tilaus-
valtuus 85 120 100 600 53 000 16 630 255 350
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 543 340 279 101 131 516 50 669 28 900 1 033 526

Uudet tilausvaltuudet
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2013) -tilaus-
valtuus 77 000 120 775 123 800 144 800 25 000 491 375
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja 
hankintavalmistelu 2013 
(TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 8 450 10 040 9 480 8 160 36 130
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 85 450 130 815 133 280 152 960 25 000 527 505

Valtuudet yhteensä 628 790 409 916 264 796 203 629 53 900 1 561 031

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

2013 2014 2015 2016 2017—

Yhteensä
 vuodesta

2013
 lähtien
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30.  Sotilaallinen kriisinhallinta

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

Määrärahaa saa käyttää:
1) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palk-

kaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirto-
korvauksiin

2) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansal-
lisen päivärahan maksamiseen 

3) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, yllä-
pito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutus-
menojen sekä kansainvälisten kriisinhallinta-
kurssien menojen maksamiseen

4) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen
henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoi-
to-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja
hallintomenojen maksamiseen

5) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan
nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutu-
viin menoihin

6) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön
puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen ma-
teriaalikuluihin sekä kansainvälisen kriisinhal-
lintatyön puitteissa yksittäisille maille annetta-
vaan tukeen puolustussektorilla ja vakautta-
mistehtäviin konfliktien jälkeen

7) sellaisten kansainvälisten kriisinhallinta-
operaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joi-
hin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten
osallistu

8) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakulje-
tusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallin-
nollisten kulujen maksamiseen 

9) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopi-
muksen hallinto- ja käyttökustannuksista ai-
heutuviin menoihin

10) Suomen osallistumisesta kansainväli-
seen helikopterirahastoon aiheutuviin menoi-
hin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappale kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan
toisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunni-
telma korvaa talousarvioesityksen momentin
päätösosan käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden määrärahan
käyttötarkoituksista on poistettu tarpeettomana
kohta 11) Suomen osallistumisesta Quick Im-

pact (QIP)-projekteihin Afganistanissa aiheu-
tuviin menoihin. Lisäksi talousarvioesitykseen
nähden käyttösuunnitelmakohdan 13. määrä-
rahaa on vähennetty 557 000 euroa Atalanta-
operaation kustannusten tarkentumisesta joh-
tuen. Muutoksen johdosta vapautunut määrä-
raha on siirretty käyttösuunnitelmakohtaan 20.

Käyttösuunnitelma (euroa)

01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 527 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot 

(EUFOR/ALTHEA-operaatio) 264 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 685 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 13 192 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 46 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 963 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 13 421 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 195 000
13. Atalanta-operaation menot 3 668 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 7 520 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, 

kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin 
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin  12 143 000

Yhteensä 60 624 000
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2013 talousarvio 60 624 000
2012 II lisätalousarvio -10 400 000
2012 talousarvio 63 092 000
2011 tilinpäätös 59 474 000
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan
tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään  3 516 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Vähennys talousarvioesityksen 4 606 000
euroon nähden on 1 090 000 euroa, josta

90 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille
28.30.01 ja 1 000 000 euroa kertaluonteisesta
siirrosta momentille 28.70.01. 

2013 talousarvio 3 516 000
2012 talousarvio 566 000
2011 tilinpäätös 1 159 000

10.  Verotus ja tullitoimi

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
426 244 000  euroa.

Valtuus
 Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia verotus-

järjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyväs-
tä valmisohjelmistohankinnasta, johon sisälty-
vät hankinnasta sekä ohjelmistojen käyttöön-
otosta, siihen liittyvistä konversioista,
nykyisten järjestelmien alasajotehtävistä ja
muusta käyttöönotosta aiheutuvat menot, lu-
kuun ottamatta laiteympäristöihin liittyviä me-
noja, siten, että niistä saa aiheutua menoja yh-
teensä enintään 109 000 000 euroa.

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

tösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi. 

Lisäys 2 150 000 euroa talousarvioesityksen
424 094 000 euroon nähden on kertamenoa,
josta 1 850 000 euroa aiheutuu yleisradioveron
investointihankkeen kuluista, 200 000 euroa
pankkiveron verotustehtävien investointihank-
keen kuluista ja 100 000 euroa kahden henki-
lötyövuoden palkkaus- ja muista menoista. 

Yleisradion rahoitusuudistuksen johdosta
viestintäviraston toimintaa voidaan rationali-
soida mm. lupamaksujärjestelmän poistuessa
siten, että viestintäviraston henkilötyövuosi-
määrää vähennetään vähintään 23:lla, joista 12
poistuu vuoteen 2013 mennessä ja lisäksi 11
vuoteen 2014 mennessä. Vastaavasti verohal-
linnon henkilötyövuosimäärää on tarkoitus li-
sätä yleisradioveroon liittyvistä tehtävistä joh-
tuen kahdella vuonna 2013 ja 11:llä vuonna
2014.
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Verohallinto on valmistellut kokonaisarkki-
tehtuurinsa uudistusta, joka kattaisi kaikki ny-
kyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat ve-
rotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepoh-

jaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Tämän
ns. valmisohjelmistouudistuksen arvioidaan
turvaavan parhaiten verotuksen pidemmän ai-
kavälin häiriöttömän toiminnan. 

2013 talousarvio 426 244 000
2012 II lisätalousarvio 6 631 000
2012 talousarvio 403 989 000
2011 tilinpäätös 398 683 000

02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
164 637 000  euroa. 

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

Lisäys 1 195 000 euroa talousarvioesityksen
163 442 000 euroon nähden aiheutuu valmis-
teverotuksen tietojärjestelmän uusimisesta. 

2013 talousarvio 164 637 000
2012 II lisätalousarvio 2 792 000
2012 talousarvio 160 536 000
2011 tilinpäätös 159 545 000

20.  Palvelut valtioyhteisölle

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
27 923 000  euroa. 

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

 Lisäys 1 682 000 euroa talousarvioesityksen
26 241 000 euroon nähden aiheutuu Suomi.fi
-toiminnan siirrosta momentilta 28.20.06.

2013 talousarvio 27 923 000
2012 II lisätalousarvio 5 591 000
2012 talousarvio 20 564 000
2011 tilinpäätös 12 847 000

06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 964 000  euroa.

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

Vähennys 1 682 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 3 646 000 euroon nähden aiheutuu Suo-
mi.fi -toiminnan siirrosta momentille
28.20.01.

2013 talousarvio 1 964 000
2012 II lisätalousarvio 28 000
2012 talousarvio 4 431 000
2011 tilinpäätös 8 781 000

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

2013 2014—

Yhteensä
vuodesta

2013
lähtien

Vuoden 2013 sitoumukset 25 400 83 600 109 000
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07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
2 000 000  euroa.

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

Lisäys 1 990 000 euroa talousarvioesityksen
10 000 euroon nähden ja määrärahan muutta-
minen talousarvioesityksen arviomäärärahaan
nähden kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi
mahdollistavat palvelukeskuksen hinnoittelu-
käytännön yksinkertaistamisen edellyttämän
liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan
tavoitteena on jatkossa, että toiminnan kustan-
nusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden
aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos
asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varain-
hoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta ai-
heutuvia muita kuin momentilta 28.20.08 erik-
seen rahoitettavia investointimenoja.

2013 talousarvio 2 000 000
2012 talousarvio 10 000
2011 tilinpäätös -410 240

88. Senaatti-kiinteistöt

2. Investoinnit
Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa ai-

heutua menoja vuonna 2013 enintään 270 milj.
euroa.

3. Lainanotto
Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan

vuoden 2013 aikana toimintansa rahoittami-

seksi valtion liikelaitoksista annetun lain
(1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua
lainaa nettomääräisesti enintään 70 milj. euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kohdan 2.
kappale korvaa talousarvioesityksen kohdan 2.
ensimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen
ja päätösosan kohta 3. korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan kohdan 3.

Lisäys 30 milj. euroa Senaatti-kiinteistöjen
investoinneista aiheutuviin menoihin talousar-
vioesityksen 240 milj. euroon nähden aiheutuu
hankerahoitustarpeiden siirtymisestä vuodelta
2012 sekä tilojen uudisrakentamis-, muutos- ja
perusparannustarpeista. 

 Lisäksi selvitysosan viidennen kappaleen
kolmas virke sekä Tulos- ja rahoitussuunnitel-
maan perustuva alustava investointisuunnitel-
ma korvataan oheisella tekstillä ja taulukolla.

 Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvit-
tavan lainanoton määrä on nettomääräisesti
enintään 70 milj. euroa ja bruttomääräisesti
enintään noin 345 milj. euroa.

2013 talousarvio —
2012 III lisätalousarvio —
2012 talousarvio —
2011 tilinpäätös —

30.  Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
50 587 000  euroa.

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

Lisäys 90 000 euroa talousarvioesityksen
50 497 000 euroon nähden on siirtoa momen-
tilta 28.01.21, josta 70 000 euroa on tarkoitus
käyttää mikrosimulaatiomallin laajentamiseen
ja 20 000 euroa keskimääräisen verokannan
laskennasta aiheutuviin menoihin.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva
alustava investointisuunnitelma vuodelle
2013 (milj. euroa)

Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta 
parantavat korjausinvestoinnit 230
Uudisrakennusinvestoinnit 40
Yhteensä 270
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2013 talousarvio 50 587 000
2012 II lisätalousarvio 982 000
2012 talousarvio 48 218 000
2011 tilinpäätös 45 430 000

60.   (28.60, osa) Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot

(01.) Euroopan unionin kansallisten asian-
tuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

S e l v i t y s o s a :  Talousarvioesitykseen
nähden momentti ja sen määräraha ehdotetaan
siirrettäväksi momentiksi 23.01.03. 

70.  Valtionhallinnon kehittäminen

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään  11 100 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
8) toimialariippumattomien ICT-tehtävien

palvelukeskuksen perustamista valmisteleviin
toimenpiteisiin ja tähän liittyvien palvelujen
ostamiseen nykyisiltä ICT-palvelukeskuksilta

9) ICT:n ohjaukseen liittyvään kansainväli-
seen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohdat 8) ja 9) lisä-
tään talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan toisen kappaleen kohdiksi 8) ja 9).

Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen
10 100 000 euroon nähden on kertaluonteista
siirtoa momentilta 28.01.21 ja aiheutuu toimi-
alariippumattomien ICT-tehtävien (TORI) pal-
velukeskuksen perustamista valmistelevista
toimenpiteistä.

2013 talousarvio 11 100 000
2012 II lisätalousarvio —
2012 talousarvio 11 893 000
2011 tilinpäätös 7 343 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään  41 825 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Vähennys 1 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 42 825 000 euroon nähden on siirtoa
momentille 26.10.21 viranomaisten kenttäjär-
jestelmän (KEJO) hankinnan, rakentamisen ja
käyttöönoton hanketta varten. Hankkeessa to-
teutetaan poliisin, sosiaali- ja terveystoimen,
Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien ja Tul-
lin yhteinen kenttäjärjestelmä. Hankkeen to-
teuttamisesta vastaa Poliisihallitus.

2013 talousarvio 41 825 000
2012 II lisätalousarvio -2 180 000
2012 talousarvio 71 600 000
2011 tilinpäätös 13 200 000
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80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään  211 646 000  eu-
roa.

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

Vähennys 214 000 euroa talousarvioesityk-
sen 211 860 000 euroon nähden aiheutuu tässä

täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloar-
vioiden muutoksista.

2013 talousarvio 211 646 000
2012 III lisätalousarvio -1 638 000
2012 II lisätalousarvio 2 467 000
2012 I lisätalousarvio 434 000
2012 talousarvio 203 250 000
2011 tilinpäätös 193 509 728

90.  Kuntien tukeminen

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

Momentille myönnetään  17 995 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 1 314 000 euroa talousarvioesityksen
16 681 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että
vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelu-
muutokseen liittyvä vähennys tehdään tämän
momentin sijasta momentilta 28.90.30. Muu-
toksen seurauksena valtion ja kuntien väliset
rahoitusosuudet säilyvät yhtäläisinä momentil-
la 28.90.20.

2013 talousarvio 17 995 000
2012 II lisätalousarvio —
2012 talousarvio 18 000 000
2011 tilinpäätös 23 560 000

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen
järjestämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään  8 677 405 000  eu-
roa.

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

Vähennys 1 314 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 8 678 719 000 euroon nähden liittyy
siihen, että vakiomuotoisten tietoluovutusten
hinnoittelumuutokseen liittyvä vähennys teh-
dään momentin 28.90.20 sijasta tältä momen-
tilta.

Lisäksi määrärahan mitoituksessa on lisäyk-
senä otettu huomioon 500 000 euroa liittyen
maakunnan liittojen tehtäviin kohdennettavaan
rahoitukseen. Talousarvioesityksessä on jo
otettu huomioon vastaava vähennys momentil-
la 28.40.03, joka on tarkoitettu siirroksi tälle
momentille. Vastaava määrärahan siirto on tar-
koitettu tehtäväksi jo vuodesta 2012 lukien ja
tältä osin tarkistus sisältyy vuoden 2012 kol-
manteen lisätalousarvioesitykseen.

Vähennyksenä on lisäksi otettu huomioon
500 000 euroa liittyen vuoden 2013 verotulo-
menetysten kompensaation pienentymiseen ta-
lousarvioesityksen 12 000 000 eurosta
11 500 000 euroon. 

2013 talousarvio 8 677 405 000
2012 III lisätalousarvio -730 000
2012 II lisätalousarvio 3 563 000
2012 talousarvio 8 469 242 000
2011 tilinpäätös 8 133 691 195
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92.  EU ja kansainväliset järjestöt

87. Suomen osuus Euroopan investointipan-
kin peruspääoman korottamisesta (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään  127 835 000  eu-
roa.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan investoin-
tipankin peruspääoman korottamisesta aiheu-
tuvan Suomen maksuosuuden maksamiseen.

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

Lisäys 63 917 000 euroa talousarvioesityk-
sen 63 918 000 euroon nähden aiheutuu Suo-

men osuuden maksamisesta yhdessä erässä
vuonna 2013. Vuoden 2012 kolmannessa lisä-
talousarvioesityksessä on ehdotettu momentil-
le 28.92.87 valtuus saada sitoutua Euroopan
investointipankin maksetun pääoman korotuk-
seen siten, että Suomen osuudesta aiheutuu
menoja enintään 127 834 500 euroa, minkä
vuoksi talousarvioesitykseen ehdotettu valtuus
poistetaan.

2013 talousarvio 127 835 000
2012 III lisätalousarvio —

99.  Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot

87. Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään  170 000 000  eu-
roa.

Määrärahaa saa käyttää rahoitusmarkkinoi-
den vakauden turvaamiseksi tarpeellisten fi-
nanssisijoitusmenojen maksamiseen.

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

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesi-
tyksen täydentävään esitykseen liittyvän esi-
tyksen laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä
laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 16 §:n ja verotustietojen julkisuudesta ja
salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muut-
tamisesta. Esityksen mukaan talletuspankeilta
kannettaisiin vuoden 2013 alusta lukien pank-
kiveroa, joka suoritettaisiin valtiolle. Veron

tuottoarvio 170 000 000 euroa on merkitty mo-
mentille 11.01.05.

Pankkiverolla on tarkoitus kerätä varoja etu-
käteen mahdollisten uusien rahoitusmarkkina-
ongelmien varalta. Tällä halutaan rajata veron-
maksajien vastuita mahdollisissa tulevissa
pankkikriiseissä. Hallitus varautuu siihen, että
pankkiveron tuotto lähtökohtaisesti siirrettäi-
siin myöhemmin kotimaisiin kriisinratkaisu-
tarkoituksiin. Jos komission antaman kriisin-
hallintadirektiiviehdotuksen osalta päästään
unionin tasolla ratkaisuun, varojen käytöstä
päätettäisiin direktiivin ohjaamalla tavalla.
Koska unionin tasolla vakausrahastoratkaisua
ei ole vielä olemassa, valtion talousarviossa
pankkiveron tuottoa vastaava määrä kirjattai-
siin siirtomäärärahana budjettiin.

2013 talousarvio 170 000 000
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Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
22 695 000  euroa.

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

Kertaluonteinen lisäys 760 000 euroa talous-
arvioesityksen 21 935 000 euroon nähden ai-
heutuu opiskelijavalintapalveluiden turvaami-
sesta siirtymävaiheessa uuteen haku- ja valin-
tapalveluun.

2013 talousarvio 22 695 000
2012 II lisätalousarvio 263 000
2012 talousarvio 21 814 000
2011 tilinpäätös 21 904 871

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
8 807 000  euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) 1 652 000 euroa ulkomailla tapahtuvan

Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjes-
tämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan
lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opetta-
jien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä
enintään 47 henkilön, palkkaukseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja toi-
sen kappaleen kohta 1) korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen
kohdan 1).

Vähennys 58 000 euroa talousarvioesityksen
8 865 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta
momentille 24.01.01 opetus- ja kulttuuriminis-
teriön hallinnonalan Pekingiin sijoitetun kor-
keakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantunti-
jan palkkaamisesta aiheutuvia menoja varten.

2013 talousarvio 8 807 000
2012 III lisätalousarvio -28 000
2012 II lisätalousarvio 129 000
2012 talousarvio 8 735 000
2011 tilinpäätös 8 824 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään  3 790 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 58 000 euroa talousarvioesityksen
3 848 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta
momentille 24.01.01 opetus- ja kulttuuriminis-
teriön hallinnonalan Pekingiin sijoitetun kor-
keakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantunti-
jan palkkaamisesta aiheutuvia menoja varten.
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2013 talousarvio 3 790 000
2012 III lisätalousarvio -28 000
2012 talousarvio 3 948 000
2011 tilinpäätös 4 711 000

30.  Aikuiskoulutus

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppi-
laitosten käyttökustannuksiin (arviomäärära-
ha)

Määrärahaa saa käyttää:

2) enintään 7 670 000 euroa vapaasta sivis-
tystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opinto-
seteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuk-
siin, ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen
kehittämisohjelman tukemiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta 2) korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan toisen kappaleen kohdan 2) ja
päätösosan taulukko korvaa talousarvioesityk-
sen momentin päätösosan taulukon. 

Lisäämällä kansanopistojen ja kansalaisopis-
tojen avustuksia 1 170 000 eurolla ja vastaa-
vasti valtionosuuksia vähentämällä tehostetaan
nuorisotakuuohjelmaan osoitettavien resurssi-
en ohjautumista käyttötarkoitukseensa.

2013 talousarvio 164 418 000
2012 talousarvio 164 442 000
2011 tilinpäätös 166 902 575

33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma (ar-
viomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
2) enintään 6 000 000 euroa valtionavustuk-

sena tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluihin. 
Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia

opiskelijatyövuosia on enintään 2 150. Oppi-
sopimusopiskelijoiden enimmäismäärä amma-
tillisessa lisäkoulutuksessa on 1 224.

Suoritekiintiöiden estämättä määrärahaa saa
käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien sekä
valtionavustusten enimmäismäärästä myöntä-
mättä jätetyn euromäärän suuruisten valtion-
osuuksien maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäisen
kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesityk-
sen momentin päätösosan toisen kappaleen
kohdan 2), päätösosan toinen kappale korvaa
talousarvioesityksen momentin päätösosan
kolmannen kappaleen ensimmäisen ja toisen
virkkeen ja päätösosan kolmas kappale korvaa
talousarvioesityksen momentin päätösosan
neljännen kappaleen.

Esitystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että
valtionavustuksiin kohdennettavaa osuutta li-
sättäisiin 4 000 000 eurolla vastaavasti valti-
onosuuksia vähentämällä haasteellisten kohde-
ryhmien koulutukseen osallistumisen tukemi-
seksi mm. tehostetuilla tuki- ja
ohjaustoimenpiteillä ja yksilöllisillä koulutus-
ratkaisuilla.

2013 talousarvio 27 000 000

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt
enimmäismäärä yksikkö

Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 910 985 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 266 232 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan 255 000 opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan 168 196 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 57 803 opetustunti
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40.  Korkeakouluopetus ja tutkimus

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
19 588 000  euroa.

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

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen
19 388 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
2012 toisessa lisätalousarviossa huomioon ote-
tusta laitoksen vuokrien indeksikorotusten tar-
kistamisesta.

2013 talousarvio 19 588 000
2012 II lisätalousarvio 447 000
2012 talousarvio 18 959 000
2011 tilinpäätös 19 440 000

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

Momentille myönnetään  35 431 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 59 000 euroa talousarvioesityksen
35 490 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta
momentille 24.01.01 opetus- ja kulttuuriminis-
teriön hallinnonalan Pekingiin sijoitetusta kor-
keakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantunti-
jan palkkaamisesta aiheutuvia menoja varten.

2013 talousarvio 35 431 000
2012 III lisätalousarvio -28 000
2012 II lisätalousarvio —
2012 talousarvio 30 554 000
2011 tilinpäätös 23 536 000

22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden ra-
hoitus (siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää tutkimusinfrastruk-
tuurihankkeista aiheutuvien menojen ja avus-
tusten maksamiseen sekä tutkimusinfrastruk-

tuurihankkeiden kansainväliseen yhteistyöhön
osallistumisesta ja kansainvälisten järjestöjen
rahoitusosuuksista aiheutuvien menojen mak-
samiseen.

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

Päätösosaa on täydennetty siten, että määrä-
rahasta on mahdollista maksaa myös kansain-
välisten järjestöjen rahoitusosuuksia.

2013 talousarvio 5 000 000
2012 talousarvio 4 000 000

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään  1 859 772 000  eu-
roa.

Määrärahaa saa käyttää yliopistoille yliopis-
tolain (558/2009) mukaisena rahoituksena

1) 1 602 862 000 euroa laskennallisin perus-
tein määräytyvään perusrahoitukseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohta 1) korvaa ta-
lousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdan 1).

Lisäys 7 852 000 euroa talousarvioesityksen
1 851 920 000 euroon nähden aiheutuu yli-
opistolain 49 §:n 2 momentin perusteella
vuonna 2013 maksettavasta vuoden 2011 to-
teutuneen ja ennustetun kustannustason muu-
toksen välisen eron mukaisesta määrärahan
tarkistuksesta. Määrärahan lisäys kohdenne-
taan yliopistoille osana laskennallisin perus-
tein määräytyvää perusrahoitusta.

2013 talousarvio 1 859 772 000
2012 II lisätalousarvio 800 000
2012 talousarvio 1 831 487 000
2011 tilinpäätös 1 839 393 000
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80.  Taide ja kulttuuri

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

Määrärahaa saa käyttää:
11) enintään 49 henkilön palkkaamiseen Tai-

teen edistämiskeskuksen määräaikaisiin tai-
teen edistämisen tehtäviin sekä Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen luovien alojen
toimialapäällikön määräaikaiseen tehtävään. 

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta 11) korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan toisen kappaleen kohdan 11).

2013 talousarvio 224 821 000
2012 talousarvio 222 595 000
2011 tilinpäätös 220 345 595

90.  Liikuntatoimi

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

Kohdassa 9 tarkoitettujen henkilöiden osalta
työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen
mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa
tuloina huomioon.

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

2013 talousarvio 145 988 000
2012 talousarvio 144 542 000
2011 tilinpäätös 141 904 238

53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voitto-
varat Helsingin Olympiastadionin peruspa-
rannukseen (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntä-
miseen Helsingin Olympiastadionin peruspa-
rannushankkeen suunnittelusta aiheutuviin
kustannuksiin. Valtion perusparannushank-
keen rahoitukseen osallistumisen edellytykse-
nä on, että Helsingin kaupunki osallistuu
Olympiastadionin perusparannuskustannuk-
siin valtion kanssa yhtä suurella osuudella.
Helsingin kaupungin kanssa saa tehdä sopi-
muksen, jossa hankkeen suunnittelukustan-
nukset jakautuvat yhtäläisin osuuksin valtion
ja Helsingin kaupungin kesken ja josta saa val-

tiolle aiheutua menoja aiemmat vastaavat
suunnittelumenot mukaanlukien yhteensä
enintään 12 700 000 euroa. Sopimisen edelly-
tyksenä on, että Helsingin kaupunki sitoutuu
vastaamaan omistamansa stadionin asianmu-
kaisesta kunnossapidosta perusparannuksen
valmistuttua.

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

Määrärahalla katetaan valtion rahoitusosuus
Helsingin Olympiastadionin perusparannus-
hankkeen suunnittelusta vuonna 2013. Valtio
osallistuu perusparannushankkeen suunnitte-
lukustannuksiin yhteensä enintään 12 700 000
eurolla. Nyt ehdotettavan määrärahan lisäksi
suunnittelukustannuksiin on vuoden 2012 toi-
sessa lisätalousarviossa osoitettu tältä momen-
tilta 5 900 000 euroa sekä vuoden 2011 varsi-
naisessa talousarviossa momentilta 29.90.50
500 000 euroa. Perusparannushankkeen rahoi-
tukseen osallistumisen enimmäismäärä täs-
mentyy valtion talousarviossa yksityiskohtai-
semman luonnos 2 -suunnitelmiin pohjautuvan
hankesuunnitelman valmistuttua. Perusparan-
nuksen tarveselvityksen mukaan perusparan-
nushanke valmistuu vuonna 2018. 

2013 talousarvio 6 300 000
2012 II lisätalousarvio 5 900 000
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

20.  Maatalous

42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään  6 560 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 3 160 000 euroa talousarvioesityksen
3 400 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
2012 poikkeuksellisista sääolosuhteista johtu-
vista suurista satovahingoista. Kun vuoden
2012 satovahinkokorvauksiin arvioidaan tar-
vittavan 11 000 000 euroa ja varauksena vuo-

den 2013 satovahinkokorvauksiin ehdotetaan
3 400 000 euroa, vuoden 2013 määrärahantar-
ve on 14 400 000 euroa. Kun käytettävissä on
varoja 7 840 000 euroa, vuoden 2013 talousar-
vioesitykseen tarvitaan 6 560 000 euron mää-
räraha. 

2013 talousarvio 6 560 000
2012 III lisätalousarvio 1 050 000
2012 talousarvio 3 400 000
2011 tilinpäätös 3 400 000

40.  Kala-, riista- ja porotalous

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
17 478 000  euroa.

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

Lisäys 180 000 euroa talousarvioesityksen
17 298 000 euroon nähden aiheutuu tutkimuk-
sista, joiden tarkoituksena on selvittää Talvi-
vaaran kaivosalueen vesistöihin päässeiden jä-
tevesien aiheuttamia kudosmuutoksia kaloissa

sekä kudoksiin kertyneitä raskasmetallipitoi-
suuksia.

Selvitetään mahdollisuudet periä kaivosyhti-
öiltä tutkimuksista aiheutuneet kustannukset.

2013 talousarvio 17 478 000
2012 III lisätalousarvio 250 000
2012 II lisätalousarvio 302 000
2012 talousarvio 16 926 000
2011 tilinpäätös 17 303 000
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50.  Vesitalous

20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siir-
tomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
14 508 000  euroa.

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

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen
12 508 000 euroon nähden aiheutuu syksyn
2012 tulvien yhteydessä välttämättömiksi
osoittautuneiden perusparannustoimenpiteiden
toteuttamisesta.

2013 talousarvio 14 508 000
2012 II lisätalousarvio 116 000
2012 talousarvio 11 568 000
2011 tilinpäätös 11 545 000

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

Momentille myönnetään  10 379 000  euroa.

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

Lisäys 9 538 000 euroa talousarvioesityksen
841 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2012
poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvista
suurista tulvavahingoista. Kun tällä hetkellä
valtion vastattavaksi jäävien vuoden 2012 tul-
vavahinkokorvausten määräksi arvioidaan
12 000 000 euroa ja varauksena vuoden 2013
tulvavahinkokorvauksiin ehdotetaan 841 000
euroa, vuoden 2013 määrärahatarve on
12 841 000 euroa. Kun käytettävissä on varoja
2 462 000 euroa, vuoden 2013 talousarvioesi-
tykseen tarvitaan 10 379 000 euron määräraha.

2013 talousarvio 10 379 000
2012 III lisätalousarvio 780 000
2012 talousarvio 841 000
2011 tilinpäätös 841 000
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

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

Määrärahaa saa käyttää myös:
3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista

hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksa-
miseen. 

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta 3) lisätään talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 3).

Momentin perustelujen laajennuksella teh-
dään mahdolliseksi SOLID-rahastosta rahoi-
tettavien hankkeiden siirtomenojen maksami-
nen. 

2013 talousarvio 54 632 000
2012 III lisätalousarvio —
2012 II lisätalousarvio 1 008 000
2012 talousarvio 53 667 000
2011 tilinpäätös 52 201 000

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
209 156 000  euroa.

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

Lisäys 61 000 euroa talousarvioesityksen
209 095 000 euroon nähden aiheutuu yhden
henkilön palkkausmenojen siirrosta momentil-
ta 32.30.01.

2013 talousarvio 209 156 000
2012 II lisätalousarvio 6 491 000
2012 talousarvio 206 179 000
2011 tilinpäätös 210 563 000

20.   (32.20, osa ja 32.30, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden ke-
hittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
40 704 000  euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hanke- ja ohjelmatoiminnan sekä akti-

voinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden pa-
rantamiseen

2) FinNode-verkoston toimintamenoihin.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
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Lisäys 1 500 000 euroa talousarvioesityksen
39 204 000 euroon nähden aiheutuu FinNode-
verkoston toimintamenojen siirrosta momen-
tilta 32.20.42. Tarkoituksena on selkiyttää ja
tehostaa yritysten kansainvälistymiseen liitty-
viä palveluja.

2013 talousarvio 40 704 000
2012 II lisätalousarvio 358 000
2012 talousarvio 42 322 000
2011 tilinpäätös 47 967 000

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

Momentille myönnetään  431 270 000  eu-
roa.

Valtuus
Vuonna 2013 uusia rahoituspäätöksiä saa

tehdä enintään 427 140 000 euron arvosta. 
Mikäli vuoden 2012 myöntämisvaltuutta on

jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna
2013.

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

Lisäys 3 200 000 euroa talousarvioesityksen
428 070 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
2012 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä
ICT-klusterin äkillisen rakennemuutoksen hoi-
toon ehdotetusta valtuuden korotuksesta.

Valtuuskohdan muutos mahdollistaa avus-
tusten myöntämispäätökset määrällä, joka vas-
taa vuonna 2012 käyttämättä jäänyttä myöntä-
misvaltuutta.

2013 talousarvio 431 270 000
2012 III lisätalousarvio 500 000
2012 talousarvio 431 016 000
2011 tilinpäätös 450 569 838

42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään  3 600 000  euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
2) suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitos-

ten integroitumisen tukemiseen kansainväli-
siin innovaatioverkostoihin, erityisesti FinNo-
de-verkoston kehittämishankkeisiin osana
Team Finland -ennakointiyhteistyötä

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohta 2) korvaa ta-
lousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdan 2). 

Vähennys 1 500 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 5 100 000 euroon nähden aiheutuu Fin-
Node-verkoston toimintamenojen siirrosta
momentille 32.20.06.

2013 talousarvio 3 600 000
2012 talousarvio 5 100 000
2011 tilinpäätös 5 100 000

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yh-
teishankkeisiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään  21 585 000  euroa.

Valtuus
Uusia avustuksia saa vuonna 2013 myöntää

15 014 000 euroa. 
Mikäli vuoden 2012 myöntämisvaltuutta on

jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna
2013.

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

Lisäys 2 400 000 euroa talousarvioesityksen
19 185 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
2012 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä
ICT-klusterin äkillisten rakennemuutosten
hoitoon ehdotetusta valtuuden korotuksesta. 

Valtuuskohdan muutos mahdollistaa avus-
tusten myöntämispäätökset määrällä, joka vas-
taa vuonna 2012 käyttämättä jäänyttä myöntä-
misvaltuutta.
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2013 talousarvio 21 585 000
2012 III lisätalousarvio —
2012 talousarvio 25 861 000
2011 tilinpäätös 20 848 284

30.   (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
168 055 000  euroa.

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

Vähennys 61 000 euroa talousarvioesityksen
168 116 000 euroon nähden aiheutuu yhden
henkilön palkkausmenojen siirrosta momentil-
le 32.01.02. 

2013 talousarvio 168 055 000
2012 II lisätalousarvio 3 067 000
2012 talousarvio 155 625 000
2011 tilinpäätös 164 102 000

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

Momentille myönnetään  36 656 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 2 800 000 euroa talousarvioesityksen
33 856 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
2012 ensimmäisessä lisätalousarviossa teh-
dyistä muutoksista. 

2013 talousarvio 36 656 000
2012 I lisätalousarvio 700 000
2012 talousarvio 40 400 000
2011 tilinpäätös 29 985 491
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  Hallinto

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset
sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomää-
räraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää:
5) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali-

ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjes-
telmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM,
THL).

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta 5) korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan toisen kappaleen kohdan 5).

2013 talousarvio 11 800 000
2012 II lisätalousarvio -6 230 000
2012 talousarvio 16 700 000
2011 tilinpäätös 16 400 000

02.  Valvonta

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
12 120 000  euroa.

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

Lisäys 426 000 euroa talousarvioesityksen
11 694 000 euroon nähden aiheutuu seitsemän
henkilötyövuoden lisäresursseista kohdistuen
sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan ja oh-
jaukseen. 

2013 talousarvio 12 120 000
2012 III lisätalousarvio 400 000
2012 II lisätalousarvio 352 000
2012 talousarvio 13 991 000
2011 tilinpäätös 14 884 000

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

Määrärahaa saa käyttää enintään viittä hen-
kilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän
palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden me-
nojen maksamiseen.

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

2013 talousarvio 1 500 000
2012 III lisätalousarvio —
2012 talousarvio 1 500 000
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03.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta

04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös:
8) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen itse

toteuttamiin tartuntatautien ehkäisyyn ja val-
vontaan liittyviin hankkeisiin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta 8) lisätään talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 8).

2013 talousarvio 70 198 000
2012 II lisätalousarvio 1 771 000
2012 talousarvio 68 025 000
2011 tilinpäätös 68 613 000

10.  Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

51. Lapsilisät (arviomääräraha)
Momentille myönnetään  1 483 300 000  eu-

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

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 1 613 000 euroa talousarvioesityksen
1 481 687 000 euroon nähden aiheutuu meno-
arvion tarkentumisesta.

2013 talousarvio 1 483 300 000
2012 talousarvio 1 481 500 000
2011 tilinpäätös 1 427 600 000

53. Sotilasavustus (arviomääräraha)
Momentille myönnetään  20 250 000  euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 1 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 21 250 000 euroon nähden aiheutuu
menoarvion tarkentumisesta.

2013 talousarvio 20 250 000
2012 talousarvio 22 200 000
2011 tilinpäätös 18 200 000

54. Asumistuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään  655 800 000  eu-

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

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 22 000 000 euroa talousarvioesityk-
sen 633 800 000 euroon nähden aiheutuu me-
noarvion tarkentumisesta.

2013 talousarvio 655 800 000
2012 talousarvio 602 306 000
2011 tilinpäätös 549 500 000

20.  Työttömyysturva

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään  175 350 000  eu-
roa.

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

Vähennys 2 750 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 178 100 000 euroon nähden aiheutuu
talousarvioesityksen täydentävään esitykseen
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liittyvästä hallituksen esityksestä (HE 134/
2012) työttömyysturvalain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta 1.1.2013 luki-
en siten, että työttömyyspäivärahaa saavien
alle 25-vuotiaiden nuorten on velvollisuus ha-
kea ammatillisia valmiuksia antavaan koulu-
tukseen. Lisäksi ehdotetaan, että velvollisuu-
desta hakea koulutukseen syksyn yhteishaussa
luovutaan. Määrärahan lisäykset aiheutuvat
siitä, että selkeytetään liiketoiminnan keskeyt-
tämistä koskevaa käsitteistöä, yrittäjän per-
heenjäsenelle myönnetään oikeus työttömyys-
etuuteen lomautusajalta ja palkansaajaan rin-
nastettavan yrittäjän määritelmää muutetaan.
Esityksellä on vaikutusta momenttien
33.20.51, 33.20.52 ja 33.60.35 mitoitukseen.

2013 talousarvio 175 350 000
2012 II lisätalousarvio —
2012 talousarvio 175 000 000
2011 tilinpäätös 129 926 000

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 253 000 000  euroa.

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

Lisäys 5 500 000 euroa talousarvioesityksen
1 247 500 000 euroon nähden viitaten momen-
tin 33.20.51 selvitysosaan aiheutuu talousar-
vioesityksen täydentävään esitykseen liittyväs-
tä hallituksen esityksestä (HE 134/2012) työt-
tömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta 1.1.2013 lukien. Lisäyk-
set aiheutuvat yhteishakua koskevista muutok-
sista ja ammatillista koulutusta vailla olevia
nuoria koskevan koulutukseen hakeutumisvel-
vollisuuden muuttamisesta. Lisäystä aiheutuu
myös siitä, että kuntouttavaan työtoimintaan
osallistuville maksetaan työttömyysetuutta
työssäolovelvoitteen tai ammatilliseen koulu-
tukseen liittyvän rajoituksen estämättä. Määrä-
rahan vähennys aiheutuu siitä, että yliopisto-
opiskelijoille ei makseta vuoden kestävän
opintojen keskeytyksen perusteella työttömyy-
setuutta.

2013 talousarvio 1 253 000 000
2012 III lisätalousarvio 90 000 000
2012 II lisätalousarvio —
2012 talousarvio 1 082 000 000
2011 tilinpäätös 909 777 680

60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulo-
tuen kustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään  345 350 000  eu-
roa.

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

Vähennys 2 750 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 348 100 000 euroon nähden viitaten
momentin 33.20.51 selvitysosaan aiheutuu ta-
lousarvioesityksen täydentävään esitykseen
liittyvästä hallituksen esityksestä (HE 134/

2012) työttömyysturvalain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta 1.1.2013 luki-
en. Vähennys aiheutuu siitä, että kuntoutta-
vaan työtoimintaan osallistuville työnhakijoil-
le maksetaan työttömyysetuutta työssäolovel-
voitteen tai ammatilliseen koulutukseen
liittyvän rajoituksen estämättä.

2013 talousarvio 345 350 000
2012 talousarvio 357 000 000
2011 tilinpäätös 271 447 201
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.  Ympäristön- ja luonnonsuojelu

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään  13 660 000  euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
8) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvä-

lisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvityk-
siin, ilmastopolitiikan kehittämiseen sekä vih-
reää taloutta edistäviin kehittämis- ja kokeilu-
hankkeisiin 

9) kaivosteollisuuden ympäristövalvonnan ja
kaivosten lupakäsittelyn toimintaedellytysten
turvaamiseen sekä toiminnassa olevien kaivos-
ten ja kaivosyhtiöiden toimintaedellytyksistä
ja ympäristökriteerin täyttämisestä tehtäviin
kartoituksiin

10) enintään 38 henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 teh-
täviin, enintään 17 henkilötyövuotta vastaavan
määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen
kohtien 5—8 tehtäviin sekä enintään 10 henki-
lötyövuotta vastaavan yhden vuoden määräai-
kaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 9
tehtäviin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-

tin päätösosan ensimmäisen kappaleen, pää-
tösosan toisen kappaleen kohta 8) korvaa ta-
lousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdan 8), päätösosan toisen
kappaleen kohta 9) lisätään uutena kohtana ta-
lousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdaksi 9) ja päätösosan toisen
kappaleen kohta 10) korvaa talousarvioesityk-
sen momentin päätösosan toisen kappaleen ny-
kyisen kohdan 9).

Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen
12 660 000 euroon nähden aiheutuu ympäris-
tönsuojelutehtävien hoidon toimintaedellytys-
ten turvaamisesta erityisesti kaivosteollisuu-
den ympäristövalvonnassa ja kaivosten lupa-
käsittelyssä. Määrärahan lisäyksellä
varmistetaan kaivosten ympäristövalvontare-
surssien ja asiantuntemuksen riittävyyttä ELY-
keskuksissa Pohjois-Suomessa sekä vahviste-
taan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lu-
pakäsittelyn edellyttämiä voimavaroja.

2013 talousarvio 13 660 000
2012 talousarvio 14 160 000


