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YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan vuoden 2022 talousarvioesitystä (HE 146/2021 vp) täydentävä hallituk-
sen esitys. Täydentävä esitys voidaan antaa, koska valtiovarainvaliokunta ei ole vielä antanut
mietintöään 27.9.2021 annetusta hallituksen esityksestä vuoden 2022 talousarvioksi.

Tuloarviot

Tuloarviota korotetaan yhteensä 39 milj. euroa. Verotuloennustetta alennetaan 27 milj. euroa ja
samanaikaisesti sekalaisten tulojen arviota korotetaan 66 milj. euroa.

Osana kokonaisuutta, jolla jatketaan Veikkaus Oy:n rahapelien tuottojen turvaamista edunsaajil-
le, arpajaisverokantaa alennetaan edelleen 5 prosentista 3,4 prosenttiin vuodelle 2022, mikä vä-
hentää arpajaisveron tuottoa 17 milj. eurolla. Lisäksi ansio- ja pääomatulon tuottoarviota alenne-
taan 2 milj. eurolla kotitalousvähennyksen korotusta koskevan vaikutusarvion päivityttyä ja ener-
giaveron tuottoarviota alennetaan 8 milj. eurolla lämpöpumppujen ja konesalien
sähköverotukseen sekä biokaasun verotukseen ehdotettujen lainsäädäntömuutosten ja niitä kos-
kevien verotuottoarvioiden tarkennuttua.

Sekalaisten tulojen arviota nostaa erityisesti päästöoikeuksien huutokauppatulojen arvion korotus
39 milj. eurolla päästöoikeuden markkinahinta-arvion nousun seurauksena. Toisaalta viisumien
käsittelymaksutulojen vähentyminen koronaviruspandemian johdosta laskee sekalaisten tulojen
tuottoa 12 milj. eurolla.

Määrärahat ja tasapaino

Varsinaisten tulojen 39 milj. euron lisäys ja määrärahojen 152 milj. euron lisäys huomioon ottaen
vuoden 2022 täydentävä talousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 113 milj. eurolla.
Valtion nettolainanotoksi v. 2022 arvioidaan n. 7 mrd. euroa. Valtionvelan määrän arvioidaan
olevan vuoden 2022 lopussa n. 144 mrd. euroa, mikä on n. 55 % suhteessa bruttokansantuottee-
seen.

Vaalikauden kehys

Vuoden 2022 kehystasoa tarkistetaan vastaamaan kehyksen hinta- ja rakennemuutoksia jäljem-
pänä olevan taulukon mukaisesti 11,5 milj. eurolla. Tarkistusten jälkeinen menokehys vuodelle
2022 on 53 195 milj. euroa.

Talousarvioesitystä täydentävän esityksen jälkeen kehykseen luettavien menojen taso on 52 839
milj. euroa. Näin ollen vuoden 2022 jakamaton varaus on 56 milj. euroa, minkä lisäksi v. 2022
on käytettävissä 300 milj. euron lisätalousarviovaraus.
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Rahapelitoiminnan tuottojen laskun kompensaatio

Rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskua ehdotetaan kompensoitavaksi edunsaajille aiem-
min talousarvioesityksessä ehdotetun 330 milj. euron lisäksi yhteensä 73,8 milj. eurolla. Tästä
kokonaisuudesta arpajaisveron alentamisen vaikutusta vuonna 2022 on kaikkiaan n. 15,8 milj.
euroa ja kehysvaikutteisen budjettikompensaation osuus on yhteensä 46,3 milj. euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle arpajaisveron alentamisen vaikutusta kohdistuu
8,4 milj. euroa ja budjettirahoitteista lisäkompensaatiota n. 32,6 milj. euroa. Maa- ja metsätalo-
usministeriön hallinnonalalle kohdistuvat vastaavat osuudet ovat n. 0,6 milj. euroa ja n. 2,5 milj.
euroa. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla arpajaisveron alentamisen vaikutus lisä-
kompensaatiosta on n. 6,8 milj. euroa ja budjettikompensaation osuus n. 11,2 milj. euroa. Lisäksi
jakamattomien voittovarojen käyttöä ehdotetaan lisättäväksi 11,7 milj. eurolla.

Pakolaiskiintiön kasvattaminen

Vuoden 2022 pakolaiskiintiötä ehdotetaan korotettavaksi 1 500 henkilöön Afganistanin tilantees-
ta johtuen. Talousarvioesityksessä pakolaiskiintiö oli 1 050 henkilöä. Sisäministeriön hallinno-
nalalle ehdotetaan korotukseen liittyen 1,1 milj. euron lisäystä. Työ- ja elinkeinoministeriön hal-
linnonalalle ehdotetaan valtion korvauksiin kotouttamisesta 2,5 milj. euron ja kotoutumiskoulu-
tukseen 0,7 milj. euron lisäystä.

Viranomaisten yhteinen kenttäjärjestelmähanke

Poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien sekä
Tullin yhteisen kenttäjärjestelmän (KEJO) kehittämisen jatkorahoitukseen osoitetaan poliisitoi-
melle n. 6,85 milj. euroa. Kenttäjärjestelmän kehittämiseen liittyen myös Puolustusvoimien toi-
mintamenoihin ehdotetaan 300 000 euron lisäystä.

Ulkoministeriön hallinnonala

Ulkoministeriön momentille eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet ehdotetaan Suomen tukea
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa varten 2,1 milj. euron lisäystä. Suomi toimii YK:n ihmis-
oikeusneuvoston jäsenenä kaudella 2022—2024.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa

Momentti Asia 2022 2023

Lakisääteisesti indeksisidonnaiset menot 16,7 16,7
31.10.77 EU CEF -tukea vastaava määräraha. Läpivirtauserä, vastaava tulo 

momentilla 12.31.10. 1,3
31.10.77 Ajoitusmuutos liikennehankkeiden hankevarauksen käytössä -8,8 8,8
32.01.41 Ajoitusmuutos kvanttitietokoneen maksatuksissa 1,3
35.10.20 Hituran kaivoksen ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvä 

uudelleenbudjetointi 1,0 0,9
Yhteensä 11,5 26,4
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Oikeusministeriön hallinnonala

Oikeusministeriön toimintamenoihin ehdotetaan 250 000 euroa hyvinvointialuealoitejärjestel-
män toteuttamiseen sekä 300 000 euroa valmiuslain uudistamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Oikeusrekisterikeskukselle ehdotetaan sakkorangaistusten ja maksuseuraamusten täytäntöönpa-
nojärjestelmän uudistamishankkeeseen 1,7 milj. euroa ja oikeushallinnon käyttövaltuushallinnan
kehittämishankkeeseen 925 000 euroa. Molemmat hankkeet rahoitetaan tuottavuusmäärärahasta.

Syyteharkinnan ja tuomioistuinten käsittelyaikojen lyhentämiseksi ehdotetaan 3 milj. euron mää-
rärahan korotusta. Tästä tuomioistuinten toimintamenoihin kohdistuu 2,55 milj. euroa ja syyttä-
jälaitoksen toimintamenoihin 450 000 euroa.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja Kuluttajariitalautakunnan toimintamenoihin ehdotetaan li-
säystä 500 000 euroa, koska asiakasmaksutulot ovat vähentyneet asiakkaille maksuttoman puhe-
linneuvonnan määrän kasvaessa.

Yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin ehdotetaan 10 milj. euron korotusta. Me-
noarvion muutos aiheutuu tuomioistuimien koronaruuhkanpurun johdosta kasvaneista asiamää-
ristä ja siten korvausten määristä.

Sisäministeriön hallinnonala

Radikalisoitumisen ehkäisemiseen liittyvään EXIT-hankkeeseen ehdotetaan 300 000 euroa.

Pelastustoimelle ehdotetaan 350 000 euroa pelastajakoulutuksen lisäämiseen sekä 1,6 milj. euroa
ruotsinkielisen pelastajakurssin järjestämiseen. Hätäkeskuslaitokselle ehdotetaan 1,3 milj. euroa
STUVEn TOSI-maksuihin. Pelastustoimen erityismenojen määrärahojen tasoa ehdotetaan nos-
tettavaksi 1,034 milj. eurolla 3 milj. euroon.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Valtiovarainministeriölle ehdotetaan 530 000 euroa EU:n sisäasioiden rahastojen ja elpymisväli-
neen hallinta-, valvonta- ja tarkastustoimintaan sekä siirtona sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnonalalta 1,5 milj. euroa Kevalle valtionavustuksen myöntämiseen työkyvyn tutkimus- ja ke-
hittämishankkeen menoihin (RRF pilari 3).

Valtiokonttorille ehdotetaan 3,2 milj. euroa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen seurannan
ja valvonnan tehtäviin sekä tietojärjestelmäkehitykseen. Lisäksi Valtiokonttorille ehdotetaan
325 000 euroa väärinkäytösepäilyjä koskevan Whistle blowing -ilmoituskanavan valmisteluun.

Digi- ja väestötietovirastolle ehdotetaan n. 1,9 milj. euroa ulkomaalaisten nopeutettuun rekiste-
röintiin, 1 milj. euroa viraston palveluprossien digitalisoimiseen, 650 000 euroa virkailijatukeen
Suomi.fi valtuuksien luontiin sekä 305 000 euroa Suomen ja Viron välillä muuttavien henkilöi-
den rekisteröintiin ja asiasta ilmoittamiseen lähtövaltioon.
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Uuden kehys- ja budjettitietojärjestelmän rakentamisen ehdotetaan 4,0 milj. euroa, ja EURO
QCI-hankkeen kansallisen vastinrahoituksen maksamiseen ehdotetaan 2,4 milj. euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille korvattavien arvonlisäverojen tarkentumisen
vuoksi ammatilliseen koulutukseen ehdotetaan lisämäärärahaa n. 6,7 milj. euroa.

Opintotukeen ehdotetaan 3,4 milj. euroa lisäystä opiskelijan omien tulorajojen määräaikaiseen
korottamiseen.

Suomen Kansallisteatterin pienen näyttämön peruskorjaukseen ehdotetaan noin 5,1 milj. euron
lisämäärärahaa oikeusprosessista aiheutuvien viivästymisten korvaamiseen.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

EU:n maaseuturahaston elpymisvälineen rahoitukseen tehdään EU:n komission edellyttämät
kohdennusmuutokset.

Ruokavirastolle ehdotetaan 170 000 euron lisäystä ESR+ aineellisen avun toimeenpanoon.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Liikenne- ja viestintävirastolle ehdotetaan 800 000 euroa fossiilittoman liikenteen tiekartan toi-
meenpanosta aiheutuviin tehtäviin sekä 750 000 euroa EU:n kyberkompetenssikeskuksen kansal-
lisen koordinaatiopisteen rahoitukseen.

Liikenne- ja viestintävirastolle ehdotetaan myös postilakiin ja valtioneuvoston asetukseen sano-
malehtijakelun tukemisesta ehdotettujen muutosten johdosta 260 000 euron määrärahalisäystä.
Lisäys on tarkoitettu valmisteleviin toimiin, jotka liittyvät sanomalehtituen kilpailutukseen alu-
eilla, joilla ei ole saatavilla viisipäiväistä varhaisjakelua, kilpailutuksen valmisteluun sekä mark-
kina-analyysin tekemiseen.

Valtionavustuksiin kuntien kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infrastruktuurihankkeisiin ehdotetaan
2,5 milj. euroa.

Väylävirastolle ehdotetaan muuhun kehittämisen hankesuunnitteluun 1,25 milj. euron lisäystä,
jolloin suunnittelun määrärahaa nousee 9,4 milj. euroon.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

ELY-keskusten toimintamenoihin ehdotetaan 250 000 euroa pientalojen öljyavustusten käsitte-
lyyn.

TE-digi-hankkeen kustannusten kattamiseen ehdotetaan 5,8 milj. euron määrärahalisäystä.
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EuroQCI-hankkeen (Euroopan laajuinen kvanttisalausta hyödyntävä viestintäverkko) kansalli-
seen rahoitusosuuteen ehdotetaan 750 000 euron valtuutta erityisavustukseen VTT:n tutkimus-
infrastruktuuriin. Saman hankkeen työvoimakustannuksiin ehdotetaan VTT:n valtionavustuk-
seen 200 000 euron määrärahaa.

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukeen talousarvioesityksessä ehdotettu 87 milj.
euron määräraha ehdotetaan poistettavaksi aiheutuen sähköistämistukea koskevan lainsäädäntö-
valmistelun viivästymisestä.

Digitaalisen lentokenttätoiminnan avustukseen ehdotetaan 2,5 milj. euron määrärahaa. Valtiona-
vustus on tarkoitus myöntää Helsinki-East Aerodome investointikokonaisuuteen Pyhtäällä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenoihin ehdotetaan 200 000 euroa poikkihallinnolliseen
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan saatavuuden turvaamisohjelmaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen tiedonhallintaan ehdotetaan yhteensä n. 3,5 milj.
euron lisäystä. Lisäyksestä 2,5 milj. euroa kohdentuu Kanta-palveluiden levyjärjestelmän virtu-
alisointi- ja kapasiteettihankinnan kokonaisuuden kustannuksiin ja 1 milj. euroa Koronapassin ja
koronatodistuksen kustannuksiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 680 000 euron lisäystä, josta
0,6 milj. euroa aiheutuu tarpeesta ylläpitää edelleen koronavirustestauskapasiteetin valmiutta ja
80 000 euroa kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen aiheuttamaan tarpeeseen vah-
vistaa opiskeluhuollon valtakunnallista ohjausta. Lisäksi laitoksen toimintamenoihin ehdotetaan
740 000 euroa koronaviruspandemiaan liittyvään seurantatoimintaan.

Valtion osuuteen sairausvakuutuslaista aiheutuvista menoista ehdotetaan 23 milj. euron lisäystä.
Tarve aiheutuu lähinnä lääke- ja matkakorvausmenojen sekä tutkimuksen ja hoidon korvausme-
noarvioiden tarkentumisesta. Lisäyksestä 6 milj. euroa liittyy koronavirustestauksen sairausva-
kuutuskorvauksiin aiheuttamasta lisäkustannuksesta.

Valtion osuuteen maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuskorvauksen kustannuksista ehdotetaan
530 000 euron lisäystä. Tarve aiheutuu arvioitua pienemmistä sijoitustoiminnan tuotoista ja arvi-
oitua suuremmista korvauskuluista.

Ympäristöministeriön hallinnonala

Nivalassa sijaitsevan Hituran kaivoksen sulkemistoimenpiteisiin ympäristövahinkojen ehkäise-
miseksi ehdotetaan 1,04 milj. euron uudelleenbudjetointia.

Valtion asuntorahastosta rahoitettavan asumisneuvojatoiminnan avustuksen enimmäismäärää
ehdotetaan korotettavaksi 35 %:sta enintään 60 %:iin kustannuksista.
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Käsiteltävänä olevat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

Pääluokka

Hallituksen
esitys

talousarvioksi

Täydentävä
esitys

Yhteensä

21. Eduskunta 133 468 000 - 133 468 000
22. Tasavallan presidentti 26 797 000 - 26 797 000
23. Valtioneuvoston kanslia 223 313 000 - 223 313 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 317 699 000 3 123 000 1 320 822 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 1 021 756 000 16 663 000 1 038 419 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 1 566 948 000 20 448 000 1 587 396 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 5 101 303 000 420 000 5 101 723 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 21 391 117 000 31 992 000 21 423 109 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

hallinnonala 7 407 663 000 56 618 000 7 464 281 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön 

hallinnonala 2 714 754 000 27 896 000 2 742 650 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön 

hallinnonala 3 533 504 000 9 660 000 3 543 164 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 635 301 000 -74 127 000 3 561 174 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön 

hallinnonala 15 852 586 000 58 252 000 15 910 838 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 325 293 000 1 040 000 326 333 000
36. Valtionvelan korot 528 010 000 - 528 010 000
Yhteensä 64 779 512 000 151 985 000 64 931 497 000

Käsiteltävänä olevat ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

Osasto

Hallituksen
esitys

talousarvioksi

Täydentävä
esitys

Yhteensä

11. Verot ja veronluonteiset tulot 48 706 176 000 -27 290 000 48 678 886 000
12. Sekalaiset tulot 6 316 208 000 66 695 000 6 382 903 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja 

voiton tuloutukset 2 695 814 000 73 000 2 695 887 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velan-

hallinta) 148 995 000 - 148 995 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 57 867 193 000 39 478 000 57 906 671 000

15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 6 912 319 000 112 507 000 7 024 826 000
Yhteensä 64 779 512 000 151 985 000 64 931 497 000
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Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Ansio- ja pääomatuloverot
Momentille arvioidaan kertyvän 10 944 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Vähennys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen 10 946 000 000 euroon nähden aiheutuu kotita-
lousvähennyksen korotusta koskevan vaikutusarvion päivittymisestä.

2022 talousarvio 10 944 000 000
2021 IV lisätalousarvio 1 204 000 000
2021 III lisätalousarvio -107 000 000
2021 I lisätalousarvio 207 000 000
2021 talousarvio 9 712 000 000
2020 tilinpäätös 9 317 154 368
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08. Valmisteverot

07. Energiaverot
Momentille arvioidaan kertyvän 4 506 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Vähennys 8 000 000 euroa talousarvioesityksen 4 514 000 000 euroon nähden aiheutuu lämpö-
pumppujen ja konesalien sähköverotukseen sekä biokaasun verotukseen ehdotettujen lainsäädän-
tömuutosten ja niitä koskevien verotuottoarvioiden tarkentumisesta.

2022 talousarvio 4 506 000 000
2021 III lisätalousarvio 3 000 000
2021 talousarvio 4 158 000 000
2020 tilinpäätös 4 459 053 143

10. Muut verot

06. Arpajaisvero
Momentille arvioidaan kertyvän 53 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Vähennys 17 000 000 euroa talousarvioesityksen 70 000 000 euroon nähden aiheutuu yksinoike-
udella toimeenpantavien arpajaisten arpajaisverokannan alentamisesta 5 %:sta edelleen 3,4 %:iin
väliaikaisesti vuodelle 2022. Muutos pienentää arpajaisveron tuottoa n. 17 milj. euroa vuonna
2022 ja vuositasolla n. 20 milj. euroa. Toimenpide on osa kokonaisuutta, jolla jatketaan Veikkaus
Oy:n rahapelien tuottojen turvaamista edunsaajille.

2022 talousarvio 53 000 000
2021 talousarvio 90 700 000
2020 tilinpäätös 174 872 239

19. Muut veronluonteiset tulot

10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoima-
maksu
Momentille arvioidaan kertyvän 4 963 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
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Vähennys 290 000 euroa talousarvioesityksen 5 253 000 euroon nähden aiheutuu hallituksen
eduskunnalle antamasta esityksestä sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttami-
sesta (HE 150/2021 vp).

2022 talousarvio 4 963 000
2021 talousarvio 4 040 000
2020 tilinpäätös 4 142 803
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Osasto 12
SEKALAISET TULOT

24. Ulkoministeriön hallinnonala

99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 24 616 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 36 456 000 euroon nähden on 11 840 000 euroa, missä on otettu
huomioon vähennyksenä 12 000 000 euroa viisumien käsittelymaksutulojen alentumisesta co-
vid-19-pandemiasta johtuen ja lisäyksenä 160 000 euroa YK:lta saatavien palkkausmenokorva-
usten ja sotilaallisen kriisinhallinnan kurssitoiminnan tuloista.

2022 talousarvio 24 616 000
2021 IV lisätalousarvio -9 400 000
2021 talousarvio 20 814 000
2020 tilinpäätös 28 727 512

25. Oikeusministeriön hallinnonala

15. Yleisen edunvalvonnan tulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 28 944 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 56 000 euroa talousarvioesityksen 29 000 000 euroon nähden aiheutuu maksutulojen
poistojen nettobudjetoinnista.

Talousarvioesitykseen nähden momentti on muutettu nettobudjetoiduksi.
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2022 talousarvio 28 944 000
2021 talousarvio 29 000 000
2020 tilinpäätös 27 767 677

27. Puolustusministeriön hallinnonala

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 717 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 155 000 euroa talousarvioesityksen 2 562 000 euroon nähden aiheutuu pääosin Libanonin
UNIFIL-operaatioon liittyvästä YK:n kalusto- ja varustekorvauksesta.

2022 talousarvio 2 717 000
2021 III lisätalousarvio -48 000
2021 talousarvio 3 013 000
2020 tilinpäätös 3 294 682

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

50. Siirto valtion eläkerahastosta
Momentille arvioidaan kertyvän 1 997 618 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 6 681 000 euroa talousarvioesityksen 1 990 937 000 euroon nähden aiheutuu indeksiko-
rotusten vaikutuksesta.

2022 talousarvio 1 997 618 000
2021 talousarvio 1 944 443 000
2020 tilinpäätös 1 931 461 574

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset
Momentille arvioidaan kertyvän 291 139 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 996 000 euroa talousarvioesityksen 290 143 000 euroon nähden aiheutuu indeksikorotus-
ten vaikutuksesta.
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2022 talousarvio 291 139 000
2021 talousarvio 275 546 000
2020 tilinpäätös 249 611 354

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista
Momentille arvioidaan kertyvän 369 969 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 8 379 000 euroa talousarvioesityksen 361 590 000 euroon nähden aiheutuu arpajaisveron
alentamisen vaikutuksesta.

2022 talousarvio 369 969 000
2021 IV lisätalousarvio -21 200 000
2021 talousarvio 414 700 000
2020 tilinpäätös 385 900 000

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta
Momentille arvioidaan kertyvän 27 752 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 632 000 euroa talousarvioesityksen 27 120 000 euroon nähden aiheutuu arpajaisveron
alentamisen vaikutuksesta.

2022 talousarvio 27 752 000
2021 IV lisätalousarvio -1 600 000
2021 talousarvio 29 600 000
2020 tilinpäätös 28 640 509

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

10. Hallinnonalan virastojen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 7 750 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvion momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
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Lisäys talousarvioesityksen 3 500 000 euroon nähden on 4 250 000 euroa, mistä 3 000 000 euroa
aiheutuu liikenteenohjausyhtiön Väylävirastolta lunastamasta omaisuudesta vuonna 2022 saata-
van tuloarvion tarkistamisesta ylöspäin 2 000 000 eurosta 5 000 000 euroon ja 1 250 000 euroa
CEF-tuen tulouttamisesta, josta vastaava määrärahan lisäys on tehty momentille 31.10.77.

2022 talousarvio 7 750 000
2021 IV lisätalousarvio -21 530 000
2021 III lisätalousarvio 2 173 000
2021 talousarvio 52 542 000
2020 tilinpäätös 37 847 162

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 596 400 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 39 000 000 euroa talousarvioesityksen 557 400 000 euroon nähden aiheutuu päästöoikeu-
den markkinahinta-arvion noususta.

2022 talousarvio 596 400 000
2021 IV lisätalousarvio 148 000 000
2021 talousarvio 311 900 000
2020 tilinpäätös 350 193 937

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta
Momentille arvioidaan kertyvän 356 028 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 337 530 000 euroon nähden on 18 498 000 euroa, mistä 6 798 000
euroa aiheutuu arpajaisveron alentamisen vaikutuksesta ja 11 700 000 euroa Raha-automaattiyh-
distyksen jakamatta jääneiden varojen purusta.

2022 talousarvio 356 028 000
2021 IV lisätalousarvio -17 200 000
2021 III lisätalousarvio —
2021 talousarvio 433 000 000
2020 tilinpäätös 331 629 858
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Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON 
TULOUTUKSET

01. Korkotulot

09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille
maksamien ennakoiden korkotulot
Momentille arvioidaan kertyvän 21 848 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 73 000 euroa talousarvioesityksen 21 775 000 euroon nähden aiheutuu indeksikorotusten
vaikutuksesta.

2022 talousarvio 21 848 000
2021 talousarvio 20 330 000
2020 tilinpäätös 18 522 132
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Osasto 15
LAINAT

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään nettotuloa 7 024 826 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 112 507 000 euroa talousarvioesityksen 6 912 319 000 euroon nähden aiheutuu tässä täy-
dentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksista.

2022 talousarvio 7 024 826 000
2021 IV lisätalousarvio -2 172 178 000
2021 III lisätalousarvio 2 356 667 000
2021 II lisätalousarvio 286 118 000
2021 I lisätalousarvio -21 186 000
2021 talousarvio 11 742 718 000
2020 tilinpäätös 18 962 445 477
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M Ä Ä R Ä R A H A T

Pääluokka 24
ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ulkoasiainhallinto

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 263 667 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 262 996 000 euroon nähden on 671 000 euroa, mistä 204 000 euroa
on siirtoa momentilta 26.01.01 Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa toimivan pelastus- ja krii-
sivalmiusasioiden erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin, 237 000 euroa siirtoa mo-
mentilta 24.10.21 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) puheenjohtajan suomalaisen
erityisedustajan (Special Representative of the OSCE Chairperson-in-Office in Ukraine and in
the Trilateral Contact Group) palkkaus- ja muihin menoihin ja 230 000 euroa siirtoa momentilta
24.30.66 kahden kehitysyhteistyön finanssisijoitusten ja kehityspolitiikan asiantuntijan palkkaus-
ja muihin menoihin.

2022 talousarvio 263 667 000
2021 IV lisätalousarvio 182 000
2021 III lisätalousarvio 237 000
2021 talousarvio 251 236 000
2020 tilinpäätös 239 721 000



24.10 21

10. Kriisinhallinta

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
Määrärahaa saa käyttää:
4) kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudellisesta tukemisesta aiheutuvien siirtome-
nojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappaleen kohta 4) korvaa talousarvioesityksen momentin päätös-
osan toisen kappaleen kohdan 4) ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen
momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

YK:n Climate Security Mechanism on YK:n sihteeristön poliittisen ja rauhanturvaosaston (DP-
PA), UNDP:n ja UNEP:in yhteinen aloite, jolla vahvistetaan YK:n kykyä torjua ilmastoturvalli-
suuteen liittyviä riskejä. Aloite on ollut toiminnassa vuodesta 2018 lähtien ja sitä ovat tähän men-
nessä taloudellisesti tukeneet Ruotsi, Norja, Saksa ja Iso-Britannia. Yhtenä toimena on asiantun-
tijoiden sekondeeraaminen YK:n kenttätoimistoihin. Norjan käynnistämä pohjoismainen
yhteisaloite tähtää siihen, että mekanismin puitteissa asiantuntijoita rahoitettaisiin myös YK:n
rauhanturvaoperaatioihin ja poliittisiin missioihin. Momentin perusteluja on muutettu siten, että
Suomi voi osallistua YK:n Climate Security Mechanismin tukemiseen riippumatta Suomen osal-
listumisesta operaatioihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 078 000
05. Yhteiset menot 10 144 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, 

kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin 
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 5 104 000

11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 351 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 16 285 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 6 284 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 194 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 7 501 000
23. Naton Irakin koulutusoperaation menot 1 039 000
24. EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot 1 477 000
25. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 623 000
Yhteensä 53 080 000

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) +66 000
05. Yhteiset menot +960 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, 

kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin 
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin -4 797 000

11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot +52 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot +3 926 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) -1 194 000
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Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmaan on lisätty kohta 25. EUTM/Mosambikin
koulutusoperaation menot, jolle on osoitettu 623 000 euroa neljän sotilaan vahvuiseen operaa-
tioon. Käyttösuunnitelman muut lisäykset ja vähennykset johtuvat operaatioiden suunnittelupe-
rusteiden, erityisesti palkkauskustannusten, tarkentumisesta. Vastaava vähennys on tehty käyttö-
suunnitelmakohtaan 09.

2022 talousarvio 53 080 000
2021 IV lisätalousarvio —
2021 III lisätalousarvio —
2021 talousarvio 53 080 000
2020 tilinpäätös 26 543 522

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 18 248 000 euroa.

S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan käyttösuunnitelman.

Vähennys 237 000 euroa talousarvioesityksen 18 485 000 euroon nähden on siirtoa momentille
24.01.01 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) puheenjohtajan suomalaisen erityi-
sedustajan (Special Representative of the OSCE Chairperson-in-Office in Ukraine and in the Tri-
lateral Contact Group) palkkaus- ja muihin menoihin ja se on kohdennettu käyttösuunnitelma-
kohtaan 02.

2022 talousarvio 18 248 000
2021 IV lisätalousarvio -149 000
2021 talousarvio 17 585 000
2020 tilinpäätös 15 000 077

18. Irakin koulutusoperaation menot +877 000
23. Naton Irakin koulutusoperaation menot -513 000
25. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot +623 000
Yhteensä -

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

Käyttösuunnitelma (euroa)

01. Siviilikriisinhallinta 17 948 000
02. Vaalitarkkailijat 300 000
Yhteensä 18 248 000
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30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 705 945 000 euroa.

S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan käyttösuunnitelman.

Vähennys 230 000 euroa talousarvioesityksen 706 175 000 euroon nähden on siirtoa momentille
24.01.01 kahden kehitysyhteistyön finanssisijoitusten ja kehityspolitiikan asiantuntijan palkkaus-
ja muihin menoihin.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohdan 1. määrärahaa on lisätty 8 500 000 eu-
roa. Lisäys kohdennetaan YK:n lastenrahaston (UNICEF) innovaatiotoimintojen perustamiseen
Suomeen.

Vastaavat vähennykset on tehty käyttösuunnitelmakohdasta 2.

2022 talousarvio 705 945 000
2021 IV lisätalousarvio 12 600 000
2021 III lisätalousarvio -3 400 000
2021 talousarvio 761 059 000
2020 tilinpäätös 735 536 000

Käyttösuunnitelma (euroa)

1. Monenkeskinen yhteistyö 224 240 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1) 180 295 000
3. Euroopan kehitysrahasto 47 255 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 49 350 000
5. Humanitaarinen apu 85 150 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 4 755 000
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 2 050 000
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä 

kuntasektorin kehitysyhteistyölle 87 950 000
9. Korkotuki-instrumentti 24 900 000
Yhteensä 705 945 000

1) Sisältää ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 771 000 euroa ja ministe-
riön ja Finnfundin erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen 1 500 000 euroa.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

1. Monenkeskinen yhteistyö +8 500 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö -8 730 000
Yhteensä -230 000
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90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 98 463 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitus-
avustusten maksamiseen
2) Euroopan rauhanrahaston vähimmäistalletusjärjestelmän ennakkomaksuihin.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 95 544 000 euroon nähden on 2 919 000 euroa, missä on otettu huo-
mioon vähennyksenä 1 500 000 euroa johtuen Naton Afghan National Army Trust Fund
(ANATF) -rahaston lopettamisesta ja 30 000 euroa johtuen muutoksista momentilta maksettavis-
ta jäsenmaksuissa ja rahoitusosuuksissa sekä lisäyksenä 472 000 euroa johtuen Euroopan rauhan-
rahaston (EPF) maksuosuuden kasvusta, 2 100 000 euroa Suomen tuesta ihmisoikeusvaltuutetun
toimistolle ja 1 877 000 euroa valuuttakurssimuutoksista.

Euroopan rauhanrahastossa on käytössä vähimmäistalletusjärjestelmä, josta osoitetaan ennakko-
rahoitusta 28 artiklan perusteella unionin nopean toiminnan operaatioihin ja 58 artiklassa tarkoi-
tettuihin kiireellisiin toimenpiteisiin, jos riittäviä varoja ei ole käytettävissä eikä rahoitustarpei-
siin pystyttäisi vastaamaan ajoissa tavanomaisella rahoitusosuuksien keräämisjärjestelmällä. Ra-
haston ennakkoon maksettavat vähimmäistalletusosuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken BKT-
avaimen mukaan.

2022 talousarvio 98 463 000
2021 III lisätalousarvio 5 492 000
2021 talousarvio 86 653 000
2020 tilinpäätös 87 632 000

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Määrärahaa saa käyttää:
4) kansainvälisten järjestöjen, rahoituslaitosten, ja näitä vastaavien organisaatioiden yhteydessä
toimivien rahastojen tukemiseen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappaleen kohta 4) korvaa talousarvioesityksen momentin päätös-
osan toisen kappaleen kohdan 4).

Momentin perusteluja on laajennettu siten, että myös kansainvälisissä järjestöissä tai muissa vas-
taavissa organisaatioissa toimivia rahastoja voidaan tukea momentin määrärahoilla. Vuonna
2022 momentilta on tarkoitus tukea kansainvälisen Barents-sihteeristön yhteydessä toimivaa Ba-
rentsin hankerahastoa (Barents Financial Mechanism, BFM) osana Suomen puheenjohtajuutta
Barentsin euroarktisessa neuvostossa (Barents Euro-Arctic Council, BEAC).
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2022 talousarvio 4 800 000
2021 talousarvio 4 400 000
2020 tilinpäätös 3 000 000
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Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ministeriö ja hallinto

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 823 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 24 198 000 euroon nähden on 625 000 euroa, mistä 75 000 euroa on
siirtoa momentilta 25.01.50 avustustoiminnan vaikutusten arviointiin, 250 000 euroa aiheutuu
hyvinvointialuealoitejärjestelmän toteuttamisesta ja 300 000 euroa valmiuslain uudistamisesta,
josta aiheutuu vastaava vuosittainen määrärahatarve myös vuosille 2023—2025.

2022 talousarvio 24 823 000
2021 III lisätalousarvio 140 000
2021 talousarvio 24 677 000
2020 tilinpäätös 23 788 000

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 954 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 8 210 000 euroon nähden on 1 744 000 euroa, mistä 44 000 euroa ai-
heutuu hallinnollisten seuraamusmaksujen määrän kasvusta ja 1 700 000 euroa on siirtoa mo-
mentilta 28.70.20 sakkorangaistusten ja seuraamusmaksujen täytäntöönpanojärjestelmän uudis-
tamishankkeen toteuttamiseen.

2022 talousarvio 9 954 000
2021 IV lisätalousarvio 34 000
2021 III lisätalousarvio 223 000
2021 talousarvio 8 535 000
2020 tilinpäätös 8 090 000
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21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 7 562 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 925 000 euroa talousarvioesityksen 6 637 000 euroon nähden on siirtoa momentilta
28.70.20 oikeushallinnon käyttövaltuushallinnan kehittämishankkeen toteuttamiseen.

2022 talousarvio 7 562 000
2021 IV lisätalousarvio 775 000
2021 talousarvio 2 620 000
2020 tilinpäätös 2 578 000

50. Avustukset (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 13 218 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen
2) avustuksiin rauhantyön järjestöille ja Ihmisoikeusliitto ry:lle
3) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän
työn arviointiin
4) avustuksiin Rikosuhripäivystyksen toimintaan ja muille rikosten uhrien tukipalveluja tuotta-
ville yhteisöille
5) avustuksiin Julkisen sanan neuvostolle
6) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan
toimintaan
7) valtionhallinnon laitosten ja yliopistojen kanssa toteutettavista rikoksentorjuntahankkeista ja
rikoksentorjuntahankkeiden arvioinneista aiheutuviin menoihin.

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

Vähennys 75 000 euroa talousarvioesityksen 13 293 000 euroon nähden on siirtoa momentille
25.01.01 avustustoiminnan vaikutusten arviointiin ja se kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan
Muut avustukset ja avustushankkeiden vaikutusten arviointi.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 5 425
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 893
Muut avustukset ja avustushankkeiden vaikutuksen arviointi (enintään) 3 900
Yhteensä 13 218
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Talousarvioesitykseen nähden momentin päätösosan toisen kappaleen kohta 8) on palkkausme-
nojen budjetointikäytäntöjen yhtenäistämiseksi poistettu.

2022 talousarvio 13 218 000
2021 III lisätalousarvio 68 000
2021 talousarvio 14 188 000
2020 tilinpäätös 13 334 425

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 281 327 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 2 550 000 euroa talousarvioesityksen 278 777 000 euroon nähden aiheutuu oikeuden-
käyntien käsittelyaikojen lyhentämisestä.

2022 talousarvio 281 327 000
2021 IV lisätalousarvio 4 070 000
2021 III lisätalousarvio 214 000
2021 I lisätalousarvio 7 530 000
2021 talousarvio 284 278 000
2020 tilinpäätös 261 254 000

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 83 344 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 82 900 000 euroon nähden on 444 000 euroa, missä on otettu huo-
mioon lisäyksenä 500 000 euroa koronaviruspandemiaan liittyvästä maksullisen toiminnan tulo-
jen vähentymisestä ja vähennyksenä 56 000 euroa momentin 12.25.15 maksutulojen poistojen
budjetointiperusteen muutoksena.

2022 talousarvio 83 344 000
2021 IV lisätalousarvio 31 000
2021 III lisätalousarvio -13 000
2021 I lisätalousarvio 1 549 000
2021 talousarvio 81 947 000
2020 tilinpäätös 79 187 000
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50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 85 935 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
4) konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä jul-
kisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 4) korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 4).

Lisäys 10 000 000 euroa talousarvioesityksen 75 935 000 euroon nähden aiheutuu tuomioistui-
mien koronaruuhkanpurun lisääntyneistä asiamääristä ja sen myötä kasvaneista maksettavista
korvausten määristä.

Talousarvioesitykseen nähden momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 4) enintään-erä on
poistettu, koska palkkioiden ja kustannusten korvausten maksamisesta päättäminen on lakiperus-
teista ja tästä säädetään konkurssilaissa (120/2004) tuomioistuinten ja konkurssiasiamiehen teh-
täväksi.

2022 talousarvio 85 935 000
2021 IV lisätalousarvio 12 000 000
2021 talousarvio 75 985 000
2020 tilinpäätös 75 421 844

30. Syyttäjät

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 130 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toi-
mintaan annetussa laissa (66/2021) tarkoitettujen valtuutettujen Euroopan syyttäjien EPPO-pal-
kan sivukulujen maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 450 000 euroa talousarvioesityksen 54 680 000 euroon nähden aiheutuu syyteharkinnan
ja rikosasioiden tuomioistuinkäsittelyn käsittelyaikojen lyhentämisestä.

Talousarvioesitykseen nähden momentin perusteluja on täydennetty siten, että toimintamenoista
maksetaan Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetussa laissa (66/2021) tarkoitettu-
jen valtuutettujen Euroopan syyttäjien EPPO-palkan sivukulut.
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2022 talousarvio 55 130 000
2021 IV lisätalousarvio 750 000
2021 I lisätalousarvio 841 000
2021 talousarvio 55 729 000
2020 tilinpäätös 51 541 000

40. Rangaistusten täytäntöönpano

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)
Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palk-
kaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan neljänneksi kap-
paleeksi.

Talousarvioesitykseen nähden perusteluja on täydennetty momentilta palkattavien määräaikais-
ten projektihenkilöiden määrällä.

2022 talousarvio 4 700 000
2021 talousarvio 4 700 000
2020 tilinpäätös 4 700 000

50. Vaalimenot

20. Vaalimenot (arviomääräraha)
Määrärahaa saa käyttää:
1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanää-
nestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittami-
sesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiu-
den ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivi-
suuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakor-
vauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleis-
ta aiheutuvien menojen maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden momentin päätösosan toisen kappaleen kohta 3) on palkkausme-
nojen budjetointikäytäntöjen yhtenäistämiseksi poistettu.
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2022 talousarvio 16 814 000
2021 III lisätalousarvio 5 858 000
2021 I lisätalousarvio 1 300 000
2021 talousarvio 11 859 000
2020 tilinpäätös 3 174 439
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Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 274 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys talousarvioesityksen 16 608 000 euroon nähden on 334 000 euroa, mistä 204 000 eu-
roa on siirtoa momentille 24.01.01 pelastus- ja kriisivalmiusasioiden EUE-asiantuntijan palk-
kausmenoihin, 50 000 euroa aiheutuu vuoden 2021 talousarvioon sisältyneen pelastus- ja kriisi-
valmiusasioiden EUE-asiantuntijan kertaluonteisen lisäyksen poistumisesta ja 80 000 euroa on
siirtoa momentille 28.01.01 EU:n sisäasioiden rahastojen (EUSA-rahastot) vastuuviranomaisen
tehtävien siirron sisäministeriöstä valtiovarainministeriön controller -toimintoon.

2022 talousarvio 16 274 000
2021 IV lisätalousarvio -49 000
2021 III lisätalousarvio 90 000
2021 talousarvio 16 215 000
2020 tilinpäätös 15 072 000

24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan unionin rahoitusohjelmakauden 2014—2020 sisäasioiden sisäisen turvallisuuden ra-
haston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetukset (EU) N:o 513—516/2014) toteuttamiseen
2) edellä mainittujen rahastojen toteuttamiseen tarvittavan teknisen avun ja näihin tehtäviin koh-
dennettavan, enintään 8 henkilötyövuotta vastaavan, henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen
sekä rahastojen toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen
3) hankkeisiin ja toimiin sisältyvien arvonlisäveromeno-osuuksien maksamiseen Euroopan uni-
onin asetusten salliessa
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4) siirtomenojen maksamiseen hankerahoituksena valtiontalouden ulkopuolisille toimijoille
5) Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman
2007—2013 alaisten rahastojen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten 575/2007/EY ar-
tiklojen 45—46 (rahoitusoikaisut), 573/2007/EY artiklojen 45—46 (rahoitusoikaisut), 574/2007/
EY artiklojen 47—48 (rahoitusoikaisut) sekä neuvoston päätöksen 435/2007/EY artiklojen 43—
44 (rahoitusoikaisut) mukaisiin Suomen velvoitteiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin teh-
dyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen edellyttäen, että niitä ei voida koh-
dentaa kansalliseen rahoituksen osuuteen
6) Euroopan unionin rahoitusohjelmakauden 2014—2020 sisäasioiden sisäisen turvallisuuden ra-
haston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetukset (EU) N:o 513—516/2014) toimeenpanoon liittyviin Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EU) N:o 514/2014 artiklojen 21 h, 47—49 mukaisten rahoitusoikaisujen ja
niistä aiheutuvien Suomen velvoitteiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä si-
toumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen edellyttäen, että niitä ei voida kohdentaa
kansallisen rahoituksen osuuteen
Momentille voidaan nettouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot.
S e l v i t y s o s a : Momentti palautetaan talousarvioesitykseen.

Vuoden 2019 talousarviossa myönnettyä, AMIF- ja ISF-B -rahoitusvälineille budjetoitua määrä-
rahaa jää arvion mukaan käyttämättä 8 000 000 euroa siirtomäärärahan käyttöaikana eli vuoden
2021 loppuun mennessä. Hankkeet ovat käynnistyneet suunniteltua hitaammin, minkä johdosta
myös hankkeiden maksatukset ovat viivästyneet. Hankkeiden rahoittamiseksi momentille myön-
netään 8 000 000 euroa vuonna 2019 budjetoidun mutta käyttämättä jääneen rahoituksen korvaa-
miseksi.

2022 talousarvio 8 000 000
2021 talousarvio 13 159 000
2020 tilinpäätös 27 967 000

26. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—
2027 (siirtomääräraha 3 v)
Määrärahaa saa käyttää:
2) edellä mainittujen rahastojen toimeenpanoon tarvittavan teknisen avun ja näihin tehtäviin koh-
dennettavan enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenojen mak-
samiseen sekä rahastojen toimeenpanon kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen mak-
samiseen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesityksen momentin päätös-
osan toisen kappaleen kohdan 2).

2022 talousarvio 35 150 000
2021 IV lisätalousarvio -5 540 000
2021 talousarvio 6 840 000
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50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 580 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 300 000 euroa talousarvioesityksen 280 000 euroon nähden aiheutuu EXIT-toiminnasta ja
sen kehittämisestä.

2022 talousarvio 580 000
2021 IV lisätalousarvio 1 620 000
2021 talousarvio 331 000
2020 tilinpäätös 260 000

87. Osakehankinnat (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 10 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sisäministeriön hallinnonalan osakkeiden hankkimiseen.
S e l v i t y s o s a : Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määräraha on tarkoitettu Sakupe Oy:n osakehankintaan.

2022 talousarvio 10 000

10. Poliisitoimi

20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)
Määrärahaa saa käyttää:
6) maastapoistamista ja sen kehittämistä tukeviin EU:n rahoittamiin hankkeisiin.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappaleen kohta 6) lisätään talousarvioesityksen momentin päätös-
osan toisen kappaleen kohdaksi 6).

Perustelujen täydennys talousarvioesitykseen nähden aiheutuu EU-hankkeiden toteuttamisesta.

2022 talousarvio 7 608 000
2021 IV lisätalousarvio -4 000 000
2021 III lisätalousarvio —
2021 talousarvio 7 608 000
2020 tilinpäätös 1 608 000
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21. KEJO-hankkeen yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 6 850 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmän kehitystyöhön liittyviin palve-
luhankintoihin.
Momentille nettobudjetoidaan hankkeen mahdollisesti saama EU:n sisäisen turvallisuuden rahas-
tosta myönnetty tukiosuus.
S e l v i t y s o s a : Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, puolustusvoimien sekä
Tullin yhteisellä kenttäjärjestelmällä (KEJO) tarkoitetaan viranomaisten yhteistä tietojärjestel-
mää sekä siihen liittyvää päätelaitteisiin toteutettua sovellusalustaa.

Järjestelmän keskeisimpiä tavoitteita ovat viranomaisten toiminnan ja viranomaisyhteistyön te-
hostuminen, viranomaisten yhteisen tilannekuvan mahdollistaminen, uusien työprosessien käyt-
töönotto kenttäolosuhteissa, kenttäjohtamisen ja viranomaisten välisen reaaliaikaisen tiedonvaih-
don ja viestinnän tehostuminen sekä viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmäratkaisun myötä
saavutettava kustannustehokkuus.

Poliisihallitus toimii KEJO-järjestelmän ja jatkokehitysohjelman omistajana. Poliisihallitus asetti
viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmä-hankkeen 1. vaiheen ajalle 21.3.2011—31.12.2011.
Hanke jatkui 1.1.2012 alkaen 2. vaiheeseen kenttäjärjestelmähankinnan valmisteluvaiheena.
KEJO-hankkeen 3. vaihe (toteutusvaihe) asetettiin Poliisihallituksen asettamispäätöksellä ajalle
1.1.2013—31.12.2016.

Toteutusvaihetta on jatkettu usealla jatkoasettamispäätöksellä 30.6.2021 asti. KEJO-jatkokehi-
tysvaihe muodostaa kenttäjärjestelmä-hankkeen 4. vaiheen. Ajalle 1.7.2021—31.12.2023 asetet-
tavan KEJO-jatkokehitysohjelman tarkoituksena on varmistaa hankkeelle asetettujen tavoittei-
den toteutuminen siten, että tekninen käyttöönottovalmius kaikkien toimialojen osalta on saavu-
tettu vuoden 2023 loppuun mennessä. Samalla toteutetaan hallittu siirtyminen pienkehitys- ja
ylläpitovaiheeseen. Yhteiselle toimintamenomomentille budjetoidaan kaikkia toimialoja koske-
vien yhteisten jatkokehityskustannusten osuus.

2022 talousarvio 6 850 000
2021 IV lisätalousarvio 401 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 620 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäinen
kappaleen.
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Lisäys talousarvioesityksen 20 670 000 euroon nähden on 1 950 000 euroa, mistä 350 000 euroa
aiheutuu pelastajakoulutuksen lisäämisestä ja 1 600 000 euroa ruotsinkielisen pelastajakurssin
järjestämisestä.

2022 talousarvio 22 620 000
2021 IV lisätalousarvio 1 100 000
2021 III lisätalousarvio 928 000
2021 talousarvio 17 529 000
2020 tilinpäätös 19 648 000

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 66 160 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 1 300 000 euroa talousarvioesityksen 64 860 000 euroon nähden aiheutuu Hätäkeskuksen
STUVEn TOSI-maksuista.

2022 talousarvio 66 160 000
2021 IV lisätalousarvio 150 000
2021 talousarvio 60 048 000
2020 tilinpäätös 59 615 000

20. Erityismenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 1 034 000 euroa talousarvioesityksen 1 966 000 euroon nähden aiheutuu tasomuutokses-
ta.

2022 talousarvio 3 000 000
2021 talousarvio 3 000 000
2020 tilinpäätös 2 548 343

40. Maahanmuutto

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 65 942 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäinen
kappaleen.
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Lisäys talousarvioesityksen 65 459 000 euroon nähden on 483 000 euroa, mistä 293 000 euroa ai-
heutuu pakolaiskiintiön nostosta 1 500 henkilöön Afganistanin tilanteesta johtuen ja 190 000 eu-
roa varautumisesta laajamittaiseen maahantuloon, josta 60 000 euroa on siirtoa momentilta
32.01.02.

2022 talousarvio 65 942 000
2021 III lisätalousarvio 3 624 000
2021 talousarvio 67 198 000
2020 tilinpäätös 57 387 000

21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 72 091 000 euroa.
Vuoden 2022 pakolaiskiintiö on 1 500 henkilöä.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan viimeisen kappaleen.

Lisäys 855 000 euroa talousarvioesityksen 71 236 000 euroon nähden aiheutuu pakolaiskiintiön
nostosta 1 500 henkilöön Afganistanin tilanteesta johtuen.

2022 talousarvio 72 091 000
2021 IV lisätalousarvio —
2021 III lisätalousarvio -20 679 000
2021 talousarvio 104 614 000
2020 tilinpäätös 97 433 000
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 960 803 000 euroa.
Valtuus
1) Vuonna 2022 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen
hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion
voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2022—2027 enintään
158 462 000 euroa (Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuus).
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan kohta 1) korvaa talousarvioesityk-
sen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1).

Lisäys talousarvioesityksen 1 959 628 000 euroon nähden on 1 175 000 euroa, josta 300 000 eu-
roa aiheutuu viranomaisten yhteisen kenttäjohtamisjärjestelmän rakentamiskustannuksista ja
875 000 euroa siirrosta momentilta 27.10.18.

Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 6 859 000 eurolla
johtuu tilausvaltuudella tehtävien sopimusten tarkentumisesta.

Tilausvaltuuteen ehdotettavat muutokset toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vah-
vistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
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Tilausvaltuuden muutoksen johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

2022 talousarvio 1 960 803 000
2021 IV lisätalousarvio -2 961 000
2021 III lisätalousarvio -6 107 000
2021 talousarvio 1 969 138 000
2020 tilinpäätös 1 974 942 999

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään 819 862 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Vähennys 875 000 euroa talousarvioesityksen 820 737 000 euroon nähden aiheutuu hankintojen
siirrosta momentille 27.10.01.

Määrärahasta arvioidaan vuonna 2022 käytettävän 608 887 000 euroa tilausvaltuuksista aiheutu-
vien menojen maksamiseen, 5 125 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurs-
simuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 205 850 000 euroa muihin puolustusma-
teriaalihankintoihin.

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

2022 2023 2024 2025 2026—

Yhteensä
vuodesta

2022
lähtien

Vanhat tilausvaltuudet
Vuoden 2018 toimintamenojen tilaus-
valtuus 4 800 4 800
Vuoden 2019 toimintamenojen tilaus-
valtuus 8 250 8 250
Vuoden 2020 toimintamenojen tilaus-
valtuus 19 645 10 773 10 241 40 659
Kunnossapidon kumppanuus 2020 
(Millog 2020) -tilausvaltuus 126 092 126 092 125 692 125 692 377 076 880 644
Vuoden 2021 toimintamenojen tilaus-
valtuus 98 745 45 190 12 400 13 786 3 500 173 621
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 257 532 182 055 148 333 139 478 380 576 1 107 974

Uusi tilausvaltuus
Vuoden 2022 toimintamenojen tilaus-
valtuus 94 811 41 074 11 709 10 868 158 462
Uusi tilausvaltuus yhteensä 94 811 41 074 11 709 10 868 158 462

Valtuudet yhteensä 257 532 276 866 189 407 151 187 391 444 1 266 436
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2022 talousarvio 819 862 000
2021 IV lisätalousarvio 800 000
2021 III lisätalousarvio -280 480 000
2021 talousarvio 783 991 000
2020 tilinpäätös 779 398 000

19. Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Määrärahaa saa käyttää:
5) tilojen ja sotilasalueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottovaiheen vuokrakustan-
nuksiin sekä vuokrien ennakkomaksuihin.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappaleen kohta 5) korvaa talousarvioesityksen momentin päätös-
osan toisen kappaleen kohdan 5).

Monitoimihävittäjien hankintaan liittyvä rakentaminen ja rakentamiseen liittyvät vuokrana mak-
settavat ylläpitokustannukset katetaan momentilta vuoden 2030 loppuun saakka. Muutoksella
mahdollistetaan määrärahan käyttäminen valtion vuokrajärjestelmän mukaisen kertavuokrame-
nettelyn mukaisiin menoihin.

2022 talousarvio 1 522 500 000
2021 talousarvio 1 479 000 000
2020 tilinpäätös 10 000 000

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 4 972 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
4) sotilaallisen kriisinhallinnan veteraanien kuntoutukseen ja tukitoimiin.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 4) lisätään talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 4).

Lisäys 120 000 euroa talousarvioesityksen 4 852 000 nähden johtuu sotilaallisen kriisinhallinnan
veteraanien kuntoutukseen ja tukitoimiin suunnitellusta määrärahasta.

Perustelujen muutos mahdollistaa sen, että momentin määrärahaa voidaan käyttää puolustusmi-
nisteriön erillisellä päätöksellä tähän tarkoitukseen.

2022 talousarvio 4 972 000
2021 IV lisätalousarvio -344 000
2021 talousarvio 5 052 000
2020 tilinpäätös 3 652 000
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30. Sotilaallinen kriisinhallinta

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

S e l v i t y s o s a : Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätös-
osan käyttösuunnitelman.

Muutokset aiheutuvat operaatioiden tarkentuneista suunnitteluperusteista sekä yhteisten menojen
määrärahatarpeista.

Käyttösuunnitelma (euroa)

01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 229 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 443 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 1 800 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 7 270 000
06. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 382 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 213 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 16 800 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 598 000
12. EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot 280 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 9 715 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 12 800 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 540 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 855 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, 

mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallinta-
menoihin 3 348 000

Yhteensä 64 273 000

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) -450 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot +52 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan -1 300 000
05. Irakin koulutusoperaation menot -1 100 000
06. EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot +382 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot +65 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot -1 270 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot +11 184 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) -516 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) -488 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, 

mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallinta-
menoihin -6 559 000

Yhteensä -
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2022 talousarvio 64 273 000
2021 IV lisätalousarvio —
2021 III lisätalousarvio -706 000
2021 talousarvio 58 729 000
2020 tilinpäätös 59 386 000
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 35 866 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 35 336 000 euroon nähden on 530 000 euroa, mistä 80 000 euroa on
siirtoa momentilta 26.01.01 EU:n sisäasioiden rahastojen tarkastustoiminnan siirtymisestä sisä-
ministeriöstä valtiovarainministeriön valtiovarain controller -toiminnon tehtäväksi ja 450 000 eu-
roa aiheutuu EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kansallisista hallinto-, valvonta- ja tarkas-
tustehtävistä.

2022 talousarvio 35 866 000
2021 III lisätalousarvio 280 000
2021 talousarvio 33 544 000
2020 tilinpäätös 34 924 000

50. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus työkykyhankkeeseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa valtionavustuksen myöntämi-
seen Kevalle työkyvyn tutkimus- ja kehittämishankkeen menoihin (RRF pilari3).
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.
S e l v i t y s o s a : Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määräraha on siirto momentilta 33.60.61 Kevan toteuttaman työkykyhankkeen valtionavustuk-
siin.

Hankkeessa tuotetaan uutta tieteellistä tutkimus- ja tilastotietoa julkisen alan työkykyriskeistä ja
niiden vaikuttavuudesta ja kehitetään uusia yhteistyömuotoja, verkostoja ja digitaalisia palveluja
työkyvyn johtamiseen ja työurapalveluihin julkisen sektorin työpaikkojen, esihenkilöiden ja yk-
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sittäisten työntekijöiden käyttöön. Näillä toimenpiteillä pyritään vähentämään sairauspoissaoloja
ja työkyvyttömyyseläkkeitä, mikä lisää työkykyisen työvoiman saatavuutta ja työn tuotta-vuutta
ja vähentää työkykyongelmista aiheutuvia kustannuksia. Tavoitteena on myös edistää työpaikko-
jen kykyä vastata työelämän ja yhteiskunnan muutokseen, pi-dentää työuria sekä lisätä kriittisten
alojen vetovoimaisuutta.

Valtiovarainministeriö tekee valtionavustuspäätöksen Kevalle annettavaa valtionavustusta kos-
kien. Avustus voi kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuvien kustannus-
ten täyden määrän. Myönnettävään valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/
2001).

Hanke on kolmevuotinen ja ajoittuu vuosille 2022—2024. Hankkeen kokonaismenojen arvioi-
daan olevan 4,5 milj. euroa.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.

2022 talousarvio 1 500 000

20. Palvelut valtioyhteisölle

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 016 000 euroa.
Määrärahasta on varattu 2 600 000 euroa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tietojärjestel-
mäkehitykseen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys talousarvioesityksen 33 491 000 euroon nähden on 3 525 000 euroa, mistä 325 000 euroa
aiheutuu väärinkäytösepäilyjä koskevan "Whistle Blowing" -ilmoituskanavan menoista,
2 600 000 euroa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tietojärjestelmäkehityksestä ja
600 000 euroa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen seurantaan ja valvontaan liittyvistä teh-
tävistä.

2022 talousarvio 37 016 000
2021 IV lisätalousarvio 3 900 000
2021 III lisätalousarvio 1 748 000
2021 II lisätalousarvio 8 300 000
2021 talousarvio 28 444 000
2020 tilinpäätös 34 454 000

03. Huoltovarmuuspankin palvelumaksu (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 1 600 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.
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Lisäys 100 000 euroa talousarvioesityksen 1 500 000 euroon nähden aiheutuu valtion maksulii-
kepankkien toimintojen auditoinnista.

2022 talousarvio 1 600 000
2021 IV lisätalousarvio 60 000
2021 talousarvio 1 500 000

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 876 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys talousarvioesityksen 55 055 000 euroon nähden on 3 821 000 euroa, mistä 1 000 000 eu-
roa aiheutuu Kansalaisen oikeusturvan vahvistaminen digitalisaation avulla -kehittämisohjelman
menoista, 1 866 000 euroa ulkomaalaisten rekisteröinnin nopeuttamisesta, 305 000 euroa Viron
väestörekisteriviranomaisen kanssa neuvotellun tietojenvaihtosopimuksen toteuttamisesta ja
650 000 euroa Suomi.fi-valtuuksien antamisen mahdollistamisesta virkailijavaltuuttamispalvelu-
na tukea tarvitseville henkilöasiakkaille.

2022 talousarvio 58 876 000
2021 III lisätalousarvio 5 372 000
2021 talousarvio 50 994 000
2020 tilinpäätös 56 206 000

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Määrärahaa saa käyttää myös:
3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aiheutuvat rahan, arvo-osuuk-
sien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suori-
tusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappaleen kohta 3) lisätään talousarvioesityksen momentin päätös-
osan toisen kappaleen kohdaksi 3).

2022 talousarvio 61 782 000
2021 IV lisätalousarvio 700 000
2021 III lisätalousarvio -155 000
2021 talousarvio 64 552 000
2020 tilinpäätös 59 585 000
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03. Palvelurakenteiden ja valtion hallintorakenteiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 2 718 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 2 400 000 euroa talousarvioesityksen 318 000 euroon nähden on siirtoa momentilta
28.70.20 Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamishankkeeseen.

2022 talousarvio 2 718 000
2021 talousarvio 220 000
2020 tilinpäätös 222 000

50. Eläkkeet ja korvaukset

15. Eläkkeet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 5 001 708 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 16 728 000 euroa talousarvioesityksen 4 984 980 000 euroon nähden aiheutuu indeksiko-
rotusten vaikutuksesta.

2022 talousarvio 5 001 708 000
2021 talousarvio 4 869 142 000
2020 tilinpäätös 4 836 825 438

16. Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 3 399 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 11 000 euroa talousarvioesityksen 3 388 000 euroon nähden aiheutuu indeksikorotusten
vaikutuksesta.

2022 talousarvio 3 399 000
2021 talousarvio 3 925 000
2020 tilinpäätös 1 487 270

63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 291 139 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.
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Lisäys 996 000 euroa talousarvioesityksen 290 143 000 euroon nähden aiheutuu indeksikorotus-
ten vaikutuksesta.

2022 talousarvio 291 139 000
2021 talousarvio 275 546 000
2020 tilinpäätös 250 513 332

95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien en-
nakoiden korkomenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 21 848 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 73 000 euroa talousarvioesityksen 21 775 000 euroon nähden aiheutuu indeksikorotusten
vaikutuksesta.

2022 talousarvio 21 848 000
2021 talousarvio 20 330 000
2020 tilinpäätös 18 392 930

70. Valtionhallinnon kehittäminen

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 15 600 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 4 000 000 euroa talousarvioesityksen 11 600 000 euroon nähden aiheutuu uuden kehys-
ja budjettitietojärjestelmän rakentamisen vuoden 2022 menoista.

2022 talousarvio 15 600 000
2021 talousarvio 8 600 000
2020 tilinpäätös 10 500 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 35 597 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 42 540 000 euroon nähden on 6 943 000 euroa, mistä 1 700 000
euroa on siirtoa momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen sakkorangaistusten ja seuraamus-
maksujen täytäntöönpanojärjestelmän uudistamishankkeen toteuttamiseen, 925 000 euroa on
siirtoa momentille 25.01.21 Oikeushallinnon käyttövaltuushallinnan kehittämishankkeen toteut-
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tamiseen, 1 418 000 euroa on siirtoa momentille 30.20.01 Ruokaviraston Sähköisen asioinnin ke-
hittäminen elintarvikeketjussa (SALLI) -hankkeen toteuttamiseen, 500 000 euroa on siirtoa mo-
mentille 30.20.01 Ruokaviraston maksu-, raportointi- ja saatavien seurantajärjestelmän uudista-
minen (SAMPO) -hankkeen toteuttamiseen ja 2 400 000 euroa on siirtoa momentille 28.40.03
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen -hankkeeseen.

2022 talousarvio 35 597 000
2021 IV lisätalousarvio -525 000
2021 III lisätalousarvio -1 206 000
2021 talousarvio 27 662 000
2020 tilinpäätös 10 172 000

40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 10 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon sekä laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun
ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän hintatuen ja alijäämätuen, kehittämis- ja käyttöönotto-
hankkeiden sekä EU:n rahoittamien hankkeiden kansallisen vastinrahoituksen maksamiseen Suo-
men Erillisverkot Oy:lle tai sen tytäryhtiölle.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 2 400 000 euroa talousarvioesityksen 8 100 000 euroon nähden aiheutuu EU:n osarahoit-
taman EURO QCI-hankkeen kansallisen vastinrahoituksen maksamisesta Suomen Erillisverkot
Oy:lle tai sen tytäryhtiölle.

Hankkeessa kehitetään Euroopan komission ja Euroopan avaruusjärjestön ESA:n tuella koko
EU:n sekä sen merenalaiset alueet kattava kvanttiviestintäinfrastruktuuri EuroQCI. Suomi on al-
lekirjoittanut yhdessä 27 EU-maan kanssa vuonna 2019 EuroQCI-julistuksen ja sitoutunut Euro-
QCI-hankkeeseen, vastuutahona Suomessa on työ- ja elinkeinoministeriö.

2022 talousarvio 10 500 000
2021 talousarvio 8 100 000
2020 tilinpäätös 8 100 000

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 202 470 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätososa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 275 000 euroa talousarvioesityksen 202 195 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentä-
vässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden muutoksista.
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2022 talousarvio 202 470 000
2021 IV lisätalousarvio 3 649 000
2021 III lisätalousarvio -345 000
2021 II lisätalousarvio -42 000
2021 I lisätalousarvio 978 000
2021 talousarvio 190 288 000
2020 tilinpäätös 219 780 717

35. Elpymis- ja palautumisvälineen rahoitus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 7 464 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan maakunnan osuuksiin Suomen elpymis- ja palautumis-
suunnitelman osalta.
S e l v i t y s o s a : Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määrärahaa käytetään Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvien maksujen maksamiseen elpymis- ja
palautumissuunnitelmasta. Maakunnan hallituksen kanssa on yhteisymmärrys siitä, miten maa-
kunnan osuus rahoituksesta määräytyy. Maakunnan osuus on sama kuin sen asukasluvun mukai-
nen osuus on koko Suomen asukasluvusta eli 0,54 %.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyy kolme Ahvenanmaan maakunnan inves-
tointitoimenpidettä, jotka kohdistuvat uusiutuvaan energiaan (RRF pilari1), osaamistason kohot-
tamiseen ja jatkuvan oppimisen uudistamiseen, koulutuksen digitalisointiin ja modernisointiin,
(RRF pilari3) sekä asiakaslähtöiseen digitaliseen hoitotietojärjestelmään (RRF pilari4).

Määräraha on ennakkomaksu Ahvenanmaan maakunnalle maakunnan elpymis- ja palautumis-
suunnitelman toimenpiteiden rahoittamiseksi. Mikäli Ahvenanmaa ei saavuta elpymis- ja palau-
tumissuunnitelmassa Ahvenanmaan toimenpiteille asetettuja tavoitteita ja välitavoitteita, tulee
Ahvenanmaan maakunnan palauttaa ennakkomaksu Suomen valtiolle.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.

2022 talousarvio 7 464 000
2021 IV lisätalousarvio 1 500 000

90. Kuntien tukeminen

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 7 983 612 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 7 984 500 000 euroon nähden on 888 000 euroa, missä on otettu
huomioon vähennyksenä 1 034 000 euroa kotikuntaa vailla olevien oppilaiden määrää koskevan
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laskentatiedon sekä yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisäveron korvausta
koskevan laskentatiedon muutoksista ja lisäyksenä 146 000 euroa liittyen hallituksen esitykseen
eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tut-
kintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 127/2021 vp).

2022 talousarvio 7 983 612 000
2021 III lisätalousarvio 2 808 000
2021 talousarvio 7 697 660 000
2020 tilinpäätös 8 649 950 270

35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiin-
teä määräraha)
Momentille myönnetään 2 648 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Vähennys 4 000 000 euroa talousarvioesityksen 2 652 000 000 euroon nähden aiheutuu kotitalo-
usvähennyksen tuottoarvion tarkentumisesta, jonka johdosta kuntien vuoden 2022 verotulomene-
tysten arvioidaan pienenevän suhteessa talousarvioesityksen yhteydessä käytettyyn arvioon.

2022 talousarvio 2 648 000 000
2021 III lisätalousarvio 2 000 000
2021 talousarvio 2 360 000 000
2020 tilinpäätös 2 383 000 000

92. EU ja kansainväliset järjestöt

Valtuus
1) Valtiovarainministeriö voi tehdä EU:n yhteisen kriisinratkaisuneuvoston kanssa sopimuksen
lainalimiittijärjestelystä, jonka puitteissa myönnettävien lainojen enimmäismäärä voi olla enin-
tään 1 083 500 000 euroa.
Valtioneuvosto voi päättää vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahas-
to-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain 2 § 1 momentissa tarkoitetun toisen sopimuspuolen rahasto-
osuuden väliaikaista siirtoa koskevan pyynnön esittämisestä enintään 3 502 500 000 euron mää-
rään saakka.
2) Valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta ja valtioneuvoston tai sen määräämissä
rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin InvestEU-ohjelman jäsenvaltiokoh-
taisessa osiossa koskevan enintään 35 000 000 euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen,
jäsenvaltion ja EU:n komission välillä solmittavan rahoitusosuussopimuksen vakuudeksi, joka
kohdistuu nimenomaisesti InvestEU-rahaston jäsenvaltiokohtaisen osion Euroopan aluekehitys-
rahastoa koskevaan osuuteen, joka on määritelty EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallista Uu-
distuva ja osaava Suomi 2021—2027 -ohjelmaa koskevassa kumppanuussopimuksessa.
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Valtiontakaus on voimassa, kunnes viimeinen takauksen kohteena oleva sitoumus on maksettu
loppuun. Enimmäisajaksi arvioidaan noin 20 vuotta valtioneuvoston takauspäätöksestä
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen luvun päätösosan.

Valtiontakauksen tavoitteena on varautua InvestEU-rahaston Suomen jäsenvaltiokohtaiseen
osioon Euroopan aluekehitysrahastosta osoitettujen varojen käytöstä rahoitusvälineeseen aiheu-
tuvien mahdollisten luottotappioiden korvaamiseen.

InvestEU-ohjelman hyödyntäminen räätälöidysti jäsenvaltiossa osana alue- ja rakennepolitiikan
ohjelmaa edellyttää rahoitusosuussopimuksen allekirjoittamista jäsenvaltion ja Euroopan komis-
sion välillä. Osana rahoitusosuussopimusta jäsenvaltion tulee antaa niin sanottu back-to-back -
takaus, jolla jäsenvaltio sitoutuu kattamaan ehdollisen velkansa määrän Euroopan komissiolle
siltä osin kuin se ylittää odotettujen tappioiden määrän.

Osana EU:n alue- ja rakennepolitiikan alueellisen rahoituksen linjauspäätöstä vuosille 2021—
2027, on 30.9.2021 talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa päätetty, että 2 % Euroopan alue-
kehitysrahaston rahoituksen EU-osuudesta ja siihen liittyvästä kansallisesta vastinrahoituksesta
osoitetaan InvestEU-ohjelmaan, jolloin EU-osuus on 17,6 milj. euroa ja kansallisen vastinrahoi-
tuksen osuus on noin 13,8 milj. euroa eli yhteensä noin 31,4 milj. euroa.

InvestEU-ohjelmaan osoitettaisiin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusta siten, että suun-
nitteilla olevan rahoitusvälineen kokonaisrahoitus on yhteensä noin 50 milj. euroa, joka sisältäisi
takausosuuden. Riippuen komission kanssa saavutettavasta neuvottelutuloksesta, tulee takauksen
määrä olemaan enintään 35 milj. euroa

Takauksesta mahdollisesti aiheutuvat tappiot katetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan
määrärahoista.
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Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 62 326 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
12) enintään 305 000 euroa Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista aiheutuvien menojen
maksamiseen ja kansalliseen vastinrahoitukseen
13) enintään 400 000 euroa MPASS-järjestelmän ylläpidosta aiheutuviin menoihin
14) enintään 500 000 euroa Education Finland -ohjelman toimeenpanosta aiheutuvien menojen
ja avustusten maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toisen kappaleen kohta 12) korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 12) ja päätösosan toisen kappaleen kohdat
13) ja 14) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdiksi 13) ja
14).

Lisäys talousarvioesityksen 61 880 000 euroon nähden on 446 000 euroa, mistä 46 000 euroa ai-
heutuu rahapelitoiminnan tuottojen alenemisen kompensoimisesta Luova Eurooppa -ohjelman
rahoitukseen ja 400 000 euroa on siirtoa momentilta 29.10.20 MPASS-tunnistuksenvälitysjärjes-
telmän ylläpidosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Päätösosan toisen kappaleen kohdan 14) lisäys aiheutuu käyttötarkoituksen laajentamisesta Edu-
cation Finland -ohjelman toimeenpanoon.

2022 talousarvio 62 326 000
2021 IV lisätalousarvio 500 000
2021 III lisätalousarvio 242 000
2021 talousarvio 64 729 000
2020 tilinpäätös 67 956 000
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10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö

20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha
3 v)
Momentille myönnetään 172 489 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
4) 85 228 000 euroa perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmasta aiheutuvien menojen ja avus-
tusten maksamiseen
5) 70 000 000 euroa varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmasta aiheutuvien menojen ja
avustusten maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohdat 4) ja 5) korvaavat talous-
arvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdat 4) ja 5).

Vähennys talousarvioesityksen 173 035 000 euroon nähden on 546 000 euroa, mistä 400 000 eu-
roa aiheutuu siirrosta momentille 29.01.02 MPASS-järjestelmän ylläpidosta aiheutuvien meno-
jen maksamiseen ja 146 000 euroa siirrosta momentille 28.90.30 kiusaamisen ehkäisyyn ja ope-
tuksesta epäämiseen liittyviin oppilashuollon tai muun tuen kustannuksiin.

Talousarvioesitykseen nähden siirto momentin päätösosan kohdasta 5) kohtaan 4) aiheutuu käyn-
nistettävästä esi- ja alkuopetuksen pilotista.

2022 talousarvio 172 489 000
2021 III lisätalousarvio -270 000
2021 talousarvio 156 815 000
2020 tilinpäätös 118 415 000

30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin
(arviomääräraha)
Määrärahaa saa käyttää:
10) enintään 2 400 000 euroa aikuisten perusopetuksen suoritteiden alenemisen vuoksi maksetta-
viin avustuksiin yksityisille opetuksen järjestäjille.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappaleen kohta 10) lisätään talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan toisen kappaleen kohdaksi 10).

Perustelujen täydennys talousarvioesitykseen nähden aiheutuu momentin sisäisestä uudelleen-
kohdennuksesta aikuisten perusopetuksen valtionavustusten maksamiseksi koronavirustilanteen
aiheuttaman rahoitustason laskun vuoksi.

2022 talousarvio 488 609 000
2021 III lisätalousarvio 40 000 000
2021 talousarvio 471 179 000
2020 tilinpäätös 815 676 641
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20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus

30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 1 015 393 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 6 651 000 euroa talousarvioesityksen 1 008 742 000 euroon nähden aiheutuu yksityisille
ammatillisen koulutuksen järjestäjille korvattavien arvonlisäverojen tarkentumisesta.

2022 talousarvio 1 015 393 000
2021 III lisätalousarvio 5 000 000
2021 I lisätalousarvio 17 500 000
2021 talousarvio 965 952 000
2020 tilinpäätös 963 814 656

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 375 896 000 euroa.
Määrärahasta on varattu
1) 4 000 000 euroa avainalojen vauhdittamiseen ja osaamisen vahvistamiseen (RRF pilari3)
2) 2 000 000 euroa kansallisiin tutkimusinfrastruktuureihin (RRF pilari3)
3) 5 000 000 euroa paikallisiin tutkimusinfrastruktuureihin (RRF pilari3)
osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, josta enintään 220 000 euroa voidaan käyttää rahoi-
tushauista aiheutuviin toimeenpanokustannuksiin ja enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan
henkilöstön palkkausmenoihin.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan neljännen kappaleen.

Lisäys 4 754 000 euroa talousarvioesityksen 371 142 000 euroon nähden aiheutuu rahapelitoi-
minnan tuottojen tuloutuksen laskun kompensoimisesta.

Muutos talousarvioesitykseen nähden aiheutuu RRF-rahoitushakujen toimeenpanokustannuksis-
ta.

2022 talousarvio 375 896 000
2021 IV lisätalousarvio 4 122 000
2021 talousarvio 353 744 000
2020 tilinpäätös 331 081 915
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53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 71 501 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 1 629 000 euroa talousarvioesityksen 69 872 000 euroon nähden aiheutuu arpajaisveron
alentamisen vaikutuksesta.

2022 talousarvio 71 501 000
2021 IV lisätalousarvio -4 122 000
2021 talousarvio 76 261 000
2020 tilinpäätös 71 301 520

70. Opintotuki

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 476 800 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 3 400 000 euroa talousarvioesityksen 473 400 000 euroon nähden aiheutuu opiskelijan
omien tulorajojen määräaikaisesta korottamisesta 25 prosentilla 1.1.2022 alkaen.

Hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opinto-
tukilain (65/1994) muuttamisesta siten, että 17 §:n 1 momentissa säädettyjä tulorajoja ja 27 §:n 4
momentissa säädettyjä takaisinperinnässä sovellettavia euromääriä korotetaan määräaikaisesti 25
prosentilla.

2022 talousarvio 476 800 000
2021 IV lisätalousarvio 4 700 000
2021 talousarvio 458 600 000
2020 tilinpäätös 449 220 499

80. Taide ja kulttuuri

20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 17 264 000 euroa.
Valtuus
Museovirasto oikeutetaan tekemään Kansallismuseon lisärakennusta koskeva vuokrasopimus sil-
tä osin kuin vuoden 2021 talousarviossa myönnettyä valtuutta ei ole käytetty.
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S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys 115 000 euroa talousarvioesityksen 17 149 000 euroon nähden aiheutuu tilakustannusten
vuokrien indeksitarkistuksen tarkentumisesta.

Valtuuden uusimisella varaudutaan Museoviraston ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopi-
muksen allekirjoituksen siirtymiseen kaavoitus- ja maankäyttösopimuksen ennakoitua hitaam-
man valmistelun vuoksi.

2022 talousarvio 17 264 000
2021 IV lisätalousarvio —
2021 III lisätalousarvio 15 000
2021 talousarvio 16 886 000
2020 tilinpäätös 14 924 000

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 50 455 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
9) näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseen ja enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henki-
löstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen näyttelypalkkiomallin toimeenpanon
tehtäviin
10) avustuksiin elokuvien tuotantoon Suomen elokuvasäätiön kautta myönnettäväksi.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toisen kappaleen kohta 9) korvaa talousarvioesityk-
sen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 9) ja päätösosan toisen kappaleen kohta 10)
lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 10).

Lisäys talousarvioesityksen 30 599 000 euroon nähden on 19 856 000 euroa, mistä 5 082 000 eu-
roa aiheutuu Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus- ja perusparannushankkeen valituksista ai-
heutuneista lisäkustannuksista ja 14 774 000 euroa rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen las-
kun kompensoimisesta.

2022 talousarvio 50 455 000
2021 IV lisätalousarvio 10 519 000
2021 III lisätalousarvio 4 300 000
2021 II lisätalousarvio 55 500 000
2021 I lisätalousarvio 5 000 000
2021 talousarvio 14 689 000
2020 tilinpäätös 107 784 000
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52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 159 551 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
8) Suomen elokuvasäätiölle elokuvien käsikirjoittamiseen, tuotantoon, jakeluun ja muun eloku-
vakulttuuriin tukemiseen valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain
(1174/2018) nojalla sekä enintään 2 740 000 euroa Suomen elokuvasäätiön tukitoiminnasta ai-
heutuvien kustannusten kattamiseen
11) valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisoopperalle ja -baletille enintään
38 197 000 euroa, Suomen Kansallisteatterille enintään 11 391 000 euroa ja Kansallisgallerialle
enintään 13 165 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohdat 8) ja 11) korvaavat talous-
arvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdat 8) ja 11).

Lisäys 3 584 000 euroa talousarvioesityksen 155 967 000 euroon nähden aiheutuu arpajaisveron
alentamisen vaikutuksesta.

2022 talousarvio 159 551 000
2021 IV lisätalousarvio -9 069 000
2021 talousarvio 190 275 000
2020 tilinpäätös 182 294 556

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 24 961 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 510 000 euroa talousarvioesityksen 24 451 000 euroon nähden aiheutuu tilakustannusten
vuokrien indeksitarkistuksesta.

2022 talousarvio 24 961 000
2021 III lisätalousarvio 30 000
2021 talousarvio 23 337 000
2020 tilinpäätös 25 282 877
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90. Liikuntatoimi

50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 102 145 000 euroa.
Kohdan 7) määrärahaa saa käyttää enintään 16 täyttä eläkettä vastaavan ylimääräisen urheilija-
eläkkeen myöntämiseen. Ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain (1419/2014) mukainen
eläkkeen suuruus on 1 414,74 euroa kuukaudessa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan kuudennen kappaleen.

Lisäys 2 328 000 euroa talousarvioesityksen 99 817 000 euroon nähden aiheutuu arpajaisveron
alentamisen vaikutuksesta. Perustelujen muutos talousarvioesitykseen nähden aiheutuu urheilija-
eläkelain mukaisesta eläkkeen määrän vahvistamisesta.

2022 talousarvio 102 145 000
2021 IV lisätalousarvio -5 889 000
2021 III lisätalousarvio —
2021 talousarvio 108 944 000
2020 tilinpäätös 100 210 894

52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä eräisiin avustuksiin (arviomää-
räraha)
Momentille myönnetään 46 337 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää liikuntalakiin (390/2015), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annet-
tuun lakiin (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin (632/1998) perustuvien val-
tionosuuksien ja avustusten maksamiseen sekä muiden urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämi-
seen tarkoitettujen avustusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen.

Lisäys 9 595 000 euroa talousarvioesityksen 36 742 000 euroon nähden aiheutuu rahapelitoimin-
nan tuottojen tuloutuksen laskun kompensoimisesta.

Talousarvioesitykseen nähden momentin nimike on muutettu.

2022 talousarvio 46 337 000
2021 IV lisätalousarvio 5 889 000
2021 I lisätalousarvio 1 000 000
2021 talousarvio 40 676 000
2020 tilinpäätös 50 802 698
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91. Nuorisotyö

50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 36 772 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 838 000 euroa talousarvioesityksen 35 934 000 euroon nähden aiheutuu arpajaisveron
alentamisen vaikutuksesta.

2022 talousarvio 36 772 000
2021 IV lisätalousarvio -2 120 000
2021 talousarvio 39 220 000
2020 tilinpäätös 36 273 490

52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 5 108 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
3) nuorisolakiin (1285/2016) perustuvien valtionavustusten maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 3) lisätään talousarvioesi-
tyksen momentin toisen kappaleen kohdaksi 3).

Lisäys 3 458 000 euroa talousarvioesityksen 1 650 000 euroon nähden aiheutuu rahapelitoimin-
nan tuottojen tuloutuksen laskun kompensoimisesta.

2022 talousarvio 5 108 000
2021 IV lisätalousarvio 2 120 000
2021 I lisätalousarvio 1 500 000
2021 talousarvio 9 771 000
2020 tilinpäätös 21 970 000



60

Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto ja tutkimus

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 931 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 210 000 euroa talousarvioesityksen 23 721 000 euroon nähden on siirtoa momentilta
30.40.62 Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston teknisen tuen palkkauksia varten.

2022 talousarvio 23 931 000
2021 talousarvio 23 410 000
2020 tilinpäätös 23 754 000

10. Maaseudun kehittäminen

40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus
Vuonna 2022 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022 kohdistuvia myöntämispäätöksiä
100 000 000 eurolla ja maaseuturahaston elpymisvälineeseen kohdistuvia myöntämispäätöksiä
18 300 000 eurolla.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan valtuuskohdan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan valtuuskohdan ensimmäisen kappaleen.

Maaseuturahaston elpymisvälineen valtuuden vähennys 16 700 000 euroa talousarvioesityksen
35 000 000 euroon nähden aiheutuu EU:n komission edellyttämistä muutoksista maaseuturahas-
ton elpymisvälineen rahoitukseen. Vähennyksen jälkeen elpymisvälineeseen kohdistuvia myön-
töpäätöksiä saa tehdä 18 300 000 eurolla (EU 100 %).
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2022 talousarvio 110 245 000
2021 III lisätalousarvio 6 250 000
2021 I lisätalousarvio —
2021 talousarvio 65 250 000
2020 tilinpäätös 88 326 000

43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 65 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
2) EU:n aikaisempien ohjelmakausien sekä ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden
2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden vel-
voitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) ar-
tiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseu-
turahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakau-
sien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdat 2) ja 3).

Vähennys 20 000 000 euroa (EU 100 %) talousarvioesityksen 85 000 000 euroon nähden aiheu-
tuu EU:n komission edellyttämistä muutoksista maaseuturahaston elpymisvälineen rahoitukseen.
Määrärahan vähennyksen ja perustelujen muutoksen jälkeen momentille ei sisälly maaseutura-
haston elpymisvälineestä maksettavia eläinten hyvinvointikorvauksia.

2022 talousarvio 65 000 000
2021 III lisätalousarvio —
2021 talousarvio 65 000 000
2020 tilinpäätös 62 767 000

54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 39 892 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 36 802 000 euroon nähden on 3 090 000 euroa, mistä 632 000 euroa
aiheutuu arpajaisveron alentamisen vaikutuksesta ja 2 458 000 euroa rahapelitoiminnan tuottojen
tuloutuksen laskun kompensoimisesta.

2022 talousarvio 39 892 000
2021 talousarvio 39 892 000
2020 tilinpäätös 40 092 000
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64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirto-
määräraha 3 v)
Valtuus
Vuonna 2022 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022 kohdistuvia myöntämispäätöksiä
92 028 000 eurolla ja maaseuturahaston elpymisvälineeseen kohdistuvia myöntämispäätöksiä
17 000 000 eurolla.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan valtuuskohdan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan valtuuskohdan ensimmäisen kappaleen.

Maaseuturahaston elpymisvälineen valtuuden vähennys 4 000 000 euroa talousarvioesityksen
21 000 000 euroon nähden aiheutuu EU:n komission edellyttämistä muutoksista maaseuturahas-
ton elpymisvälineen rahoitukseen. Vähennyksen jälkeen elpymisvälineeseen kohdistuvia myön-
töpäätöksiä saa tehdä 17 000 000 eurolla (EU 100 %).

2022 talousarvio 202 616 000
2021 III lisätalousarvio 111 495 000
2021 talousarvio 182 091 000
2020 tilinpäätös 136 063 276

20. Maa- ja elintarviketalous

01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 360 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
10) ESR+ aineellisen avun toimeenpanoon liittyvien siirtomenojen maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 10) lisätään talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 10).

Lisäys talousarvioesityksen 77 272 000 euroon nähden on 2 088 000 euroa. Lisäyksestä
1 918 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 tietojärjestelmien kehittämiseen, mistä 1 418 000
euroa Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa -hankkeeseen ja 500 000 euroa Ruo-
kaviraston maksu-, raportointi- ja saatavien seurantajärjestelmän uudistaminen -hankkeeseen ja
170 000 euroa aiheutuu ESR+ aineellisen avun toimeenpanosta.

Ruokavirasto toimii Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) vähävaraisimmille suunnatun ai-
neellisen avun välittävänä toimielimenä, työ- ja elinkeinoministeriön toimiessa hallintoviran-
omaisena. Rahastosta rahoitettavan vähävaraisten aineellisen avun toimenpiteen toimeenpanoon
Ruokavirastossa käytetään toimintamenomäärärahoja. Varsinaiseen aineelliseen apuun ja siihen
liittyviin tuensaajien hallintokustannuksiin käytetään Euroopan sosiaalirahaston ohjelmarahoi-
tusta, jonka suuruudeksi arvioidaan 5 331 000 euroa. Tämä on huomioitu sekä bruttotuloissa että
-menoissa.
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2022 talousarvio 79 360 000
2021 IV lisätalousarvio 1 418 000
2021 III lisätalousarvio 1 144 000
2021 talousarvio 83 642 000
2020 tilinpäätös 77 161 000

43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 350 396 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 40 700 000 euroa talousarvioesityksen 309 696 000 euroon nähden aiheutuu EU:n komis-
sion edellyttämistä muutoksista maaseuturahaston elpymisvälineen rahoitukseen ja kohdistuu
maaseuturahaston elpymisvälineen osuuteen (EU 100 %). Lisäyksen jälkeen momentin määrära-
ha on 350 396 000 euroa, josta 172 226 000 euroa on EU:n rahoitusosuutta ja 178 170 000 euroa
on valtion rahoitusosuutta.

2022 talousarvio 350 396 000
2021 III lisätalousarvio 73 000 000
2021 talousarvio 314 190 000
2020 tilinpäätös 246 200 000

40. Luonnonvaratalous

21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 491 000 euroa.
Määrärahasta on varattu 500 000 euroa vesiosaamisen kasvu- ja vientiohjelmaan (RRF pilari3)
osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan viimeiseksi kappaleeksi.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 13 991 000 euroon nähden aiheutuu vesiosaamisen
kasvu- ja vientiohjelmaan (RRF pilari3) osoitetusta rahoituksesta osana elpymis- ja palautumis-
suunnitelmaa.

2022 talousarvio 14 491 000
2021 talousarvio 14 259 000
2020 tilinpäätös 23 948 000
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22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 30 477 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
5) enintään 120 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen
maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 5) korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 5).

Vähennys 420 000 euroa (-6 htv) talousarvioesityksen 30 897 000 euroon nähden aiheutuu siir-
rosta momentille 32.01.02 metsitystukijärjestelmän hallinnoinnin rahoitukseen.

Momentin henkilötyövuosien enimmäismäärää korotetaan 43 henkilötyövuodella vuosien
2022—2024 tarvetta varten.

2022 talousarvio 30 477 000
2021 III lisätalousarvio 845 000
2021 talousarvio 32 652 000
2020 tilinpäätös 31 895 000

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 23 916 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) varoista osittain rahoitettavien
elinkeinokalataloutta ja meripolitiikkaa koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden ja val-
tion rahoitusosuuden maksamiseen Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Määrärahasta on varattu 10 527 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitus-
osuutta varten.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toisen kappaleen kohta 1) korvaa talousarvioesityk-
sen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1) ja päätösosan kolmas kappale korvaa ta-
lousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 22 188 000 euroon nähden on 1 728 000 euroa, missä on otettu huo-
mioon lisäyksenä 1 938 000 euroa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoon (EMK-
VR), mistä 406 000 euroa EU-rahoitusosuuteen ja 1 322 000 euroa valtion rahoitusosuuteen sekä
vähennyksenä 210 000 euroa siirtona momentille 30.01.01 Euroopan meri-, kalatalous- ja vesi-
viljelyrahaston teknisen tuen palkkauksia varten. Muutoksessa on otettu huomioon heinäkuussa
2021 hyväksytty EU:n rahoituksen jäsenmaakohtainen vuosittainen jakauma.
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2022 talousarvio 23 916 000
2021 III lisätalousarvio 7 270 000
2021 talousarvio 21 888 000
2020 tilinpäätös 33 243 000
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 328 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Vähennys 290 000 euroa talousarvioesityksen 17 618 000 euroon nähden on siirtoa momentille
31.01.02 sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin toteuttamiseen.

2022 talousarvio 17 328 000
2021 IV lisätalousarvio 1 660 000
2021 III lisätalousarvio 3 000 000
2021 talousarvio 14 602 000
2020 tilinpäätös 16 525 000

02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 94 971 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 93 771 000 euroon nähden on 1 200 000 euroa, missä on otettu huo-
mioon vähennyksenä 900 000 euroa vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavan lakiesityksen
viivästymisestä ja lisäyksenä 290 000 euroa siirtona momentilta 31.01.01 sähköisen raskaan lii-
kenteen ekosysteemin tukiohjelman toteuttamiseen, 750 000 euroa EU:n kyberkompetenssikes-
kuksen kansallisen koordinaatiopisteen rahoitukseen, 800 000 euroa fossiilittoman liikenteen tie-
kartan mukaisiin uusiin tehtäviin ja 260 000 euroa ehdotuksesta postilain uudeksi 18 a §:ksi sekä
valtioneuvoston asetukseksi sanomalehtijakelun tukemisesta alueilla, joilla ei ole saatavilla viisi-
päiväistä varhaisjakelua. Lisäys on määrärahaa valmisteleviin toimiin, jotka liittyvät sanomaleh-
tituen kilpailutukseen ja sen valmisteluun sekä markkina-analyysin tekemiseen.
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2022 talousarvio 94 971 000
2021 IV lisätalousarvio 337 000
2021 III lisätalousarvio 10 315 000
2021 I lisätalousarvio 170 000
2021 talousarvio 80 683 000
2020 tilinpäätös 80 186 000

10. Liikenne- ja viestintäverkot

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v)
Määrärahaa saa käyttää:
1) väylien hoidosta, käytöstä sekä korjauksista, elinkaaren ja omaisuuden hallinnasta, suunnitte-
lusta, liikenneväylien parantamisinvestoinneista, liikenteen hallinnan järjestelmistä sekä liiken-
teen ohjauksesta ja informaatiosta, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä jäänmurrosta, maan-
tielauttaliikenteestä ja muista väylänpitäjän vastuulle kuuluvista tehtävistä aiheutuvien menojen
sekä väylänpidosta aiheutuvien vahingonkorvauksien maksamiseen. Liikenteenohjausyhtiöltä
hankittavaan palvelusopimukseen perustuvaan palvelumaksuun saa käyttää enintään
150 600 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappaleen kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätös-
osan toisen kappaleen kohdan 1).

Talousarvioesitykseen nähden palvelusopimuksen korotus 4 500 000 eurolla aiheutuu liikenteen-
ohjauspalveluiden järjestämisen toimintaympäristössä tapahtuneista ja tulossa olevista muutok-
sista.

2022 talousarvio 1 368 999 000
2021 III lisätalousarvio 51 900 000
2021 talousarvio 1 382 654 000
2020 tilinpäätös 1 481 720 000

31. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 37 400 000 euroa.

S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelma (euroa)

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja kuntien joukkoliikennehankkeet 6 500 000
Finavian lentoasemaverkoston ulkopuoliset lentoasemat ja lentopaikat 900 000
Yksityistieavustukset ja tiekuntien neuvonnasta aiheutuvat kulutusmenot 30 000 000
Yhteensä 37 400 000
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Lisäys 2 500 000 euroa talousarvioesityksen 34 900 000 euroon nähden aiheutuu valtionavustuk-
sesta kuntien kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infrastruktuurihankkeisiin.

2022 talousarvio 37 400 000
2021 III lisätalousarvio -300 000
2021 talousarvio 60 150 000
2020 tilinpäätös 55 800 000

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 477 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
3) palveluiden ostamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen Fintraffic Oy:lle tai sen tytäryhti-
öille liittyen momentille budjetoituihin Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe sekä Digirata-pilotti
(ETCS-testirata ja -laboratorio) -hankkeisiin sisältäen sekä yhtiöiden palvelutuotannon että yhti-
öiden palvelutuotantoa varten tekemät investoinnit.
Valtuus
Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet

Sitoumuksista valtiolle
aiheutuvien menojen
enimmäismäärä, ml.

aiempina varainhoito-
vuosina tehtyjen sitoumusten

aiheuttamat menot (euroa)

Tiehankkeet
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen 128 000 000
Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen 21 200 000
Vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen 7 000 000
Hailuodon kiinteä yhteys 96 000 000
Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantaminen 8 200 000
Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879, Pedersöre 6 200 000
Vt 25 Lepin liittymän alikulku 3 000 000
Vt 23 parantaminen välillä Varkaus—Viinijärvi 13 000 000
Vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe 25 000 000
Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen 15 000 000
Vt 8 Turku—Pori parantaminen Eurajoen kohdalla 27 100 000
Vt 4 parantaminen välillä Hartola—Oravakivensalmi 26 000 000
Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa 25 000 000
E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski 
Pakkala lisäkaistat 30 000 000
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie 67 500 000
Vt 8 Turku—Pori, Mynämäen ja Luvian ohituskaistat 30 000 000
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 80 000 000
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 77 900 000
Vt 5 Mikkelin kohta 27 000 000
Mt 101 Kehä I parantaminen 32 000 000
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta 76 000 000



31.10 69

Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe 27 000 000
Vt 22 Oulu—Kajaani—Vartius 15 000 000
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit 22 500 000
Vt 4 Oulu—Kemi 143 000 000
Vt 5 Mikkeli—Juva 121 000 000
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 198 000 000
Vt 12 Tillola—Keltti 15 000 000
Kehä I Laajalahden kohta 20 000 000
Länsimetron jatkeen liityntäliikennejärjestelyt 7 000 000
Vt 4 Kirri—Tikkakoski 139 000 000

Ratahankkeet
Laurila—Tornio—Haaparanta rataosan sähköistäminen 10 000 000
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe 130 000 000
Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet 15 000 000
Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen, 1. vaihe 19 000 000
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen 33 750 000
Digirata -pilottihanke (ETCS-testirata ja -laboratorio) 11 000 000
Helsinki—Tampere -rataosan peruskorjauksen aloittaminen 8 000 000
Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe 30 000 000
Oritkarin kolmioraide 15 600 000
Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe 273 000 000
Espoon kaupunkirata 137 500 000
Oulu—Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe 23 000 000
Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen 81 000 000
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta 10 500 000
Hyvinkää—Hanko -rataosan sähköistäminen 62 000 000
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen 133 500 000
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) 55 000 000
Joensuun ratapihan parantaminen 74 000 000
Pohjanmaan rata 674 000 000
Keski-Pasila, länsiraide 50 100 000
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe 150 000 000
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen 60 000 000
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen 210 000 000
Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys 10 100 000
Uudenkaupungin radan sähköistys 21 000 000

Vesiväylähankkeet
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen 41 700 000
Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen 90 000 000
Saimaan kanavan vedenpinnan nosto 5 000 000
Savonlinnan syväväylän siirtäminen 40 000 000
Kokkolan meriväylä 45 000 000
Vuosaaren meriväylä 12 500 000

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet
Sitoumuksista valtiolle

aiheutuvien menojen
enimmäismäärä, ml.

aiempina varainhoito-
vuosina tehtyjen sitoumusten

aiheuttamat menot (euroa)
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S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toisen kappaleen kohta 3) lisätään talousarvioesityk-
sen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 3) ja päätösosan valtuuskohdan taulukko
korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan vastaavan taulukon.

Lisäys talousarvioesityksen 471 250 000 euroon nähden on 6 250 000 euroa, mistä 5 000 000 eu-
roa aiheutuu Luumäki—Imatra—Venäjän raja ratayhteyden parantaminen -hankkeesta ja
1 250 000 euroa momentille 12.30.10 tuloutetusta CEF-tuesta, jota vastaava määräraha vapautuu
hankkeesta Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu ja kohdennetaan muuhun
kehittämisen hankesuunnitteluun.

Talousarvioesitykseen nähden Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet -taulukon
kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879, Pedersöre -hankkeen valtuut-
ta on tarkistettu 1 200 000 eurolla 6 200 000 euroon, vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen
Simossa -hankkeen valtuutta on tarkistettu 5 000 000 eurolla 25 000 000 euroon, Luumäki—
Imatra—Venäjän raja ratayhteyden parantaminen -hankkeen valtuutta on tarkistettu 15 000 000
eurolla 210 000 000 euroon ja Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen -hankkeen valtuutta on
tarkistettu 15 200 000 eurolla 41 700 000 euroon.

Edellä mainittujen muutosten johdosta Hanke-erittely muuttuu seuraavaksi:

Väylähankkeiden suunnittelu
E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali—Raisio, suunnittelu 4 200 000
Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu 5 000 000
Helsinki—Pasila -yhteysvälin ratakapasiteetin lisäämiseen valmistautuminen 600 000
Tampere—Jyväskylä -radan suunnittelu 18 000 000
Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu 3 000 000

Yhteiset väylähankkeet
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet 174 000 000

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet
Sitoumuksista valtiolle

aiheutuvien menojen
enimmäismäärä, ml.

aiempina varainhoito-
vuosina tehtyjen sitoumusten

aiheuttamat menot (euroa)

Hanke-erittely

Hyväksytty
Valmis

liikenteelle

Sopimus-
valtuus
milj. €

Arvioitu
käyttö
milj. €

Määräraha-
tarve

v. 2022
milj. €

Määräraha-
tarve

myöhemmin
milj. €

Tiehankkeet
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessun-
dinsalmen siltojen uusiminen

III LTA
2021 2025 128,0 3,0 5,0 120,0

Vt 4 Äänekoski—Viitasaari 
-tieosuuden kehittäminen TA 2021 2023 21,2 5,0 10,0 6,2
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Vt 5 Hurus–Hietanen -tieosuuden 
kehittäminen

VII LTA
2020 2022 7,0 3,4 3,6 -

Hailuodon kiinteä yhteys VII LTA
2020 2025 96,0 4,0 24,0 68,0

Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie LTA 2019 2022 67,5 50,9 16,6 -
Vt 4 Kirri—Tikkakoski TA 2018 2021 139,0 133,5 5,5 -
Vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe IV LTA

2020 2022 25,0 10,0 15,0 -
Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän 
rakentaminen

IV LTA
2020 2022 15,0 8,0 7,0 -

Vt 8 Turku—Pori parantaminen 
Eurajoen kohdalla

IV LTA
2020 2022 27,1 10,8 10,4 5,9

Vt 4 parantaminen välillä Hartola—
Oravakivensalmi

IV LTA
2020 2023 26,0 8,0 12,0 6,0

Vt 4 Oulu—Kemi liittymien 
parantaminen Simossa

IV LTA
2020/IV

LTA 2021 2023 25,0 15,0 2,0 8,0
E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 
3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaan-
koski Pakkala lisäkaistat

IV LTA
2020 2023 30,0 20,9 8,0 1,1

Ratahankkeet
Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn 
parantaminen, kohtausraiteet TA 2021 2023 15,0 1,0 13,0 1,0
Tampere—Jyväskylä -radan 
parantaminen, 1. vaihe TA 2021 2023 19,0 7,6 3,0 8,4
Turun ratapihan kehittäminen ja 
Kupittaa—Turku kaksoisraiteen 
rakentaminen TA 2021 2024 33,8 2,5 10,5 20,8
Laurila—Tornio—Haaparanta rata-
osan sähköistäminen

III LTA
2021 2022 10,0 1,0 9,0 -

Digiradan kehitys- ja verifiointi-
vaihe

III LTA
2021 2027 130,0 5,0 8,0 117,0

Hyvinkää—Hanko -rataosan 
sähköistäminen TA 2020 2023 62,0 24,9 12,0 25,1
Kouvola—Kotka/Hamina -radan 
parantaminen LTA 2019 2024 133,5 76,7 27,0 29,8
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja 
Iisalmen kolmioraide) LTA 2019 2023 55,0 30,0 20,0 5,0
Joensuun ratapihan parantaminen LTA 2019 2023 74,0 41,0 20,0 13,0
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, 
ratayhteyden parantaminen

TA 2017/
TA 2021/

IV LTA
2021 2023 210,0 165,0 25,0 20,0

Digirata -pilottihanke (ETCS-testi-
rata ja -laboratorio)

IV LTA
2020 2024 11,0 4,0 3,0 4,0

Hanke-erittely

Hyväksytty
Valmis

liikenteelle

Sopimus-
valtuus
milj. €

Arvioitu
käyttö
milj. €

Määräraha-
tarve

v. 2022
milj. €

Määräraha-
tarve

myöhemmin
milj. €
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2022 talousarvio 477 500 000
2021 IV lisätalousarvio 8 350 000
2021 III lisätalousarvio 11 173 000
2021 talousarvio 431 725 000
2020 tilinpäätös 391 686 000

Helsinki—Tampere -rataosan 
peruskorjauksen aloittaminen

IV LTA
2020 2022 8,0 1,0 7,0 -

Kuopion ratapihan parantaminen, 
1. vaihe

IV LTA
2020 2023 30,0 2,5 13,0 14,5

Oritkarin kolmioraide IV LTA
2020 2022 15,6 8,6 7,0 -

Helsinki—Riihimäki kapasiteetin 
lisääminen, 2. vaihe

IV LTA
2020 2027 273,0 21,5 30,0 221,5

Espoon kaupunkirata IV LTA
2020 2024 137,5 7,1 18,0 112,4

Oulu—Kontiomäki -rataosan 
välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe

IV LTA
2020 2022 23,0 11,0 12,0 -

Kontiomäki—Pesiökylä -radan 
parantaminen

IV LTA
2020 2023 81,0 11,0 55,0 15,0

Kemin biotuotetehtaan raide-
yhteydet, Kemin kohta

IV LTA
2020 2023 10,5 5,0 5,0 0,5

Vesiväylähankkeet
Kemin Ajoksen meriväylän 
syventäminen

TA 2021/
IV LTA

2021 2023 41,7 13,0 13,0 15,7
Saimaan kanavan sulkujen 
pidentäminen TA 2021 2024 90,0 1,5 24,5 64,0
Saimaan kanavan vedenpinnan nos-
to

IV LTA
2020 2022 5,0 0,3 4,7 -

Väylähankkeiden suunnittelu
Tampere—Jyväskylä radan 
suunnittelu TA 2020 18,0 9,0 4,0 5,0
Pääradan suunnittelun edistäminen 
välillä Tampere—Oulu

IV LTA
2020 5,0 1,5 3,0 0,5

E18 Turun kehätien parantaminen 
välillä Naantali—Raisio, 
suunnittelu

VII LTA
2020 4,2 0,9 2,3 1,0

Muu kehittämisen hankesuunnittelu - 9,4 -
Keskeneräiset väylähankkeet 
yhteensä 2 102,6 725,1 477,5 909,4

Hanke-erittely

Hyväksytty
Valmis

liikenteelle

Sopimus-
valtuus
milj. €

Arvioitu
käyttö
milj. €

Määräraha-
tarve

v. 2022
milj. €

Määräraha-
tarve

myöhemmin
milj. €
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20. Liikenteen ja viestinnän palvelut

51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v)
Vuosina 2020 ja 2021 henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen han-
kintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain
(971/2017) mukaisen avustuksen maksamiseen budjetoitua määrärahaa saa käyttää myös kohdan
2) mukaisiin menoihin.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kuudenneksi
kappaleeksi.

2022 talousarvio 20 241 000
2021 IV lisätalousarvio 30 219 000
2021 III lisätalousarvio 26 650 000
2021 I lisätalousarvio 23 150 000
2021 talousarvio 18 741 000
2020 tilinpäätös 61 041 000
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 194 697 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 191 905 000 euroon nähden on 2 792 000 euroa, missä on otettu
huomioon lisäyksenä 250 000 euroa asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumisavustusten
käsittelyyn, 420 000 euroa joutoalueiden metsitystuen hallinnointiin siirtona momentilta
30.40.22, 182 000 euroa valtakunnalliseen kuntakokeilujen työttömyysturvatehtävien neuvonnan
rahoitukseen siirtona momentilta 32.01.03 ja 2 000 000 euroa pohjoismaisen työvoimapalvelun
hankintaresurssien siirtona momentilta 32.30.51 sekä vähennyksenä 60 000 euroa laajamittaisen
maahanmuuton varautumiseen siirtona momentille 26.40.01.

2022 talousarvio 194 697 000
2021 IV lisätalousarvio 1 565 000
2021 III lisätalousarvio 1 304 000
2021 talousarvio 185 801 000
2020 tilinpäätös 187 350 000

03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 267 729 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Vähennys 182 000 euroa talousarvioesityksen 267 911 000 euroon nähden aiheutuu valtakunnal-
lisen kuntakokeilujen työttömyysturvatehtävien neuvonnan rahoituksen siirrosta momentille
32.01.02.
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2022 talousarvio 267 729 000
2021 III lisätalousarvio 1 105 000
2021 talousarvio 209 411 000
2020 tilinpäätös 243 137 000

10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 32 880 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 5 800 000 euroa talousarvioesityksen 27 080 000 euroon nähden aiheutuu TE-digi -hank-
keesta.

2022 talousarvio 32 880 000
2021 IV lisätalousarvio 13 000 000
2021 III lisätalousarvio 8 200 000

40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 6 027 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 26 000 euroa talousarvioesityksen 6 001 000 euroon nähden aiheutuu Hankinnoilla työl-
listämisen -koordinaatiohankkeen palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 32.30.51.

2022 talousarvio 6 027 000
2021 III lisätalousarvio 3 110 000
2021 talousarvio 6 291 000
2020 tilinpäätös 7 651 000

41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomäärä-
raha)
Momentille myönnetään 6 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
3) kvanttisalaustekniikoita hyödyntävän verkkoinfrastruktuurin rakentamiseen.
Valtuus
Vuonna 2022 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 750 000 eurolla.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toisen kappaleen kohta 3) lisätään talousarvioesityk-
sen päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 3) ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.
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Määrärahan lisäys talousarvioesityksen 4 700 000 euroon nähden on 1 400 000 euroa, mistä
1 300 000 euroa aiheutuu kvanttitietokoneen maksuaikataulun viivästyksistä ja 100 000 euroa
kansallisen vastinrahoituksen kohdentamisesta EuroQCI-hankkeeseen.

Valtuuden lisäys talousarvioesitykseen nähden aiheutuu EuroQCI-hankkeen kansallisen vastin-
rahoituksen osuudesta.

2022 talousarvio 6 100 000
2021 talousarvio 4 400 000
2020 tilinpäätös 2 200 000

49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 101 503 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen 101 303 000 euroon nähden aiheutuu kansallisen ra-
hoitusosuuden varaamisesta Digitaalinen Eurooppa-ohjelmahaun EuroQCI-hankkeeseen, jossa
rakennetaan Euroopan laajuinen kvanttisalausta hyödyntävä viestintäverkko.

2022 talousarvio 101 503 000
2021 talousarvio 109 303 000
2020 tilinpäätös 107 703 000

20. Uudistuminen ja vähähiilisyys

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
Valtuus
Mikäli vuoden 2021 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta
tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2022 enintään 39 640 000 eurolla.
Kiinteistö- ja rakentamisalan vähähiilisten ratkaisujen tukiohjelmaan (RRF pilari1) osana elpy-
mis- ja palautumissuunnitelmaa varatusta vuoden 2021 käyttämättä jääneestä myöntämisvaltuu-
desta saa tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2022 enintään 1 940 000 eurolla. Avainalojen vauh-
dittamiseen ja osaamiseen vahvistamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitel-
maa varatusta vuoden 2021 käyttämättä jääneestä myöntämisvaltuudesta saa tehdä
myöntämispäätöksiä vuonna 2022 enintään 6 000 000 eurolla. Innovatiivisten kasvuyritysten tu-
kemiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa varatusta vuoden 2021 käyt-
tämättä jääneestä myöntämisvaltuudesta saa tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2022 enintään
10 000 000 eurolla. Luovien alojen rakennetukeen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumis-
suunnitelmaa varatusta vuoden 2021 käyttämättä jääneestä myöntämisvaltuudesta saa tehdä
myöntämispäätöksiä vuonna 2022 enintään 1 700 000 eurolla.
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Määrärahaa ja valtuutta saa käyttää:
12) Eurooppalaisen suurteholaskennan EuroHPC -supertietokoneen hankinnan kansalliseen ra-
hoitusosuuteen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan valtuuskohdan kappaleet korvaavat talousarvioesityksen momentin
päätösosan valtuuskohdan toisen kappaleen ja päätösosan kappaleen kohta 12) lisätään talousar-
vioesityksen momentin päätösosan vastaavan kappaleen kohdaksi 12).

Valtuuden käyttö vuonna 2021 on ollut ennakoitua hitaampaa EU:n elpymisvälineellä rahoitetta-
vien kokonaisuuksien hakujen viivästymisestä johtuen.

2022 talousarvio 475 550 000
2021 IV lisätalousarvio 5 000 000
2021 III lisätalousarvio 21 376 000
2021 talousarvio 516 318 000
2020 tilinpäätös 979 578 106

41. Energiatuki (arviomääräraha)
Lisäksi määrärahaa ja valtuutta saa käyttää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukai-
siin energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeisiin (VNA tuesta Suomen elpymis- ja pa-
lautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022—2026).
S e l v i t y s o s a : Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan neljänneksi kap-
paleeksi. Nykyiset talousarvioesityksen momentin päätösosan neljäs ja viides kappale siirtyvät
viidenneksi ja kuudenneksi kappaleeksi.

2022 talousarvio 230 560 000
2021 talousarvio 101 250 000
2020 tilinpäätös 31 971 088

45. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 5 532 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää nesteytetyn maakaasun terminaalien investointituen myöntämisen ylei-
sistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (707/2013) mukaisesti myönnettyjen avustus-
ten maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.
S e l v i t y s o s a : Momentti palautetaan talousarvioesitykseen.

Määrärahaa käytetään nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalihankkeelle v. 2014 myönnetyn
investointituen maksamiseen.

2022 talousarvio 5 532 000
2021 IV lisätalousarvio -5 532 000
2021 talousarvio 5 532 000
2020 tilinpäätös —
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83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)
Valtuus
Mikäli vuoden 2021 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta
tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2022 enintään 48 000 000 eurolla.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan valtuuskohdan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan valtuuskohdan toisen kappaleen.

2022 talousarvio 243 550 000
2021 IV lisätalousarvio -80 000 000
2021 talousarvio 282 800 000
2020 tilinpäätös 174 205 319

30. Työllisyys ja yrittäjyys

40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 38 420 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Vähennys 6 400 000 euroa talousarvioesityksen 44 820 000 euroon nähden aiheutuu äkillisiin ra-
kennemuutostilanteisiin varautumiseen varatun määrärahatarpeen tarkentumisesta.

2022 talousarvio 38 420 000
2021 IV lisätalousarvio 100 000
2021 talousarvio 52 000 000
2020 tilinpäätös 50 000 000

42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
Valtuus
Mikäli vuoden 2021 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta
tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2022 enintään 8 500 000 eurolla.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan valtuuskohdan kappale lisätään talousarvioesityksen momentin
päätösosan valtuuskohdan kolmanneksi kappaleeksi.

2022 talousarvio 35 630 000
2021 IV lisätalousarvio -30 000 000
2021 III lisätalousarvio 100 000
2021 talousarvio 92 378 000
2020 tilinpäätös 281 088 513
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43. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki (arviomääräraha)
S e l v i t y s o s a : Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarvioesityksestä.

Vähennys 87 000 000 euroa aiheutuu sähköistämistukea koskevan lainsäädäntövalmistelun vii-
västymisestä.

2022 talousarvio —

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 284 526 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 285 896 000 euroon nähden on 1 370 000 euroa, missä on otettu
huomioon lisäyksenä 656 000 euroa kotoutumiskoulutukseen pakolaiskiintiön nostosta 1 500
henkilöön Afganistanin tilanteesta johtuen sekä vähennyksenä 2 000 000 euroa pohjoismaisen
työvoimapalvelumallin hankintaresurssien siirrosta momentille 32.01.02 ja 26 000 euroa Han-
kinnoilla työllistämisen -koordinaatiohankkeen palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentil-
le 32.01.40.

2022 talousarvio 284 526 000
2021 IV lisätalousarvio 20 000 000
2021 III lisätalousarvio -12 735 000
2021 talousarvio 276 306 000
2020 tilinpäätös 332 914 000

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan
ohjelmiin (arviomääräraha)
Määrärahaa ja myöntämisvaltuutta saa käyttää:
6) Ohjelmakauden 2007—2013 neuvoston asetuksen 1083/2006 98—102 artiklan, EU:n ohjel-
makauden 2014—2020 neuvoston asetuksen 1303/2013 139 artiklan mukaisten ennakkomaksu-
jen maksamiseen, 143—147 artiklan mukaisten rahoitusoikaisuiden maksamiseen, EU:n ohjel-
makauden 2021—2027 neuvoston asetuksen 1060/2021 103—104 artiklan mukaisten rahoitus-
oikaisuiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien
velvoitteiden maksamiseen.
9) Interreg-ohjelmien 2021—2027 jäsenvaltion velvoitteista aiheutuviin maksuihin.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappaleen kohta 6) korvaa talousarvioesityksen momentin päätös-
osan toisen kappaleen kohdan 6) ja päätösosan kappaleen kohta 9) lisätään talousarvioesityksen
momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 9).

Muutoksilla mahdollistetaan määrärahan käyttö myös ohjelmakauden 2021—2027 neuvoston
asetuksen 1060/2021 103—104 artiklan mukaisten rahoitusoikaisujen maksamiseen sekä Inter-
reg-ohjelmien 2021—2027 jäsenvaltion velvoitteista aiheutuviin maksuihin.
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2022 talousarvio 394 233 000
2021 IV lisätalousarvio -97 089 000
2021 I lisätalousarvio 129 938 000
2021 talousarvio 378 638 000
2020 tilinpäätös 341 299 206

40. Yritysten erityisrahoitus

41. Avustus digitaaliseen lentopaikkatoimintaan (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 2 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) mukaisen avustuksen myöntämiseen digi-
taaliseen lentopaikkatoimintaan.
S e l v i t y s o s a : Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Liikennealan kestävän kasvun ohjelman päätavoitteena on toimialan investointien ja yritys- ja
vientivetoisen kasvun edistäminen julkisen ja yksityisen sektorin sekä tutkimuksen yhteistyönä
pohjautuen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviin ratkaisuihin.

Valtionavustus on tarkoitus myöntää Helsinki-East Aerodome investointikokonaisuuteen, joka
toteuttaa liikennealan kestävän kasvun ohjelman tavoitteita. Valtionavustuksella pyritään mah-
dollistamaan Pyhtäällä sijaitsevan alueen kehittyminen ilmailuteknologioiden edelläkävijäksi.
Hankkeen tavoitteena on digitalisaation edistäminen, innovointi, kaupallistaminen ja uuden ke-
hittäminen.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslain (688/2001) lisäksi komission tiedonantoa lentoase-
mia ja lentoyhtiöitä koskevista valtiontukisuuntaviivoista (EUVL 2014/C 99/03) sekä komission
asetusta 651/2014 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopi-
muksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Jos suunniteltu tukitoimenpide ei täytä ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia ehtoja, niin tällöin tuki
on ennakkoilmoitettava komissiolle eikä tukea saa myöntää ilman komission hyväksyntää. Poik-
keuksen muodostaa avustus ei-taloudelliseen toimintaan, jota ei tarvitse ilmoittaa komissiolle
eikä siihen sovelleta ryhmäpoikkeusasetusta.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeella on asianmukaiset rakennus- ja ym-
päristöluvat.

2022 talousarvio 2 500 000

44. Tapahtumatakuu (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
annetun lain (435/2021) mukaisesti myönnetyn tapahtumatakuun maksamiseen.
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S e l v i t y s o s a : Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Tapahtumatakuu koskee ajanjaksolla 1.6.—7.12.2021 järjestettyjä yleisölle avoimia tapahtumia.
Momentin määrärahalla varaudutaan mahdollisiin oikaisupäätöksiin, joiden käsittely ajoittuu
vuodelle 2022.

2022 talousarvio 100 000
2021 II lisätalousarvio 80 000 000

50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen

30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 156 688 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 2 475 000 euroa talousarvioesityksen 154 213 000 euroon nähden aiheutuu pakolaiskiin-
tiön nostosta 1 500 henkilöön Afganistanin tilanteesta johtuen.

2022 talousarvio 156 688 000
2021 talousarvio 171 160 000
2020 tilinpäätös 159 668 127



82

Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 368 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen 34 168 000 euroon nähden aiheutuu hallituksen sosi-
aali- ja terveysministeriön johdolla käynnistämästä poikkihallinnollisesta ohjelmasta sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi sekä lyhyellä että pidemmällä aika-
välillä, jonka tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelui-
den edellyttämän osaavan työvoimatarpeen kattamiseksi alueelliset erot huomioiden.

2022 talousarvio 34 368 000
2021 talousarvio 36 018 000
2020 tilinpäätös 33 811 000

05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)
Määrärahaa saa käyttää myös:
7) enintään 980 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappaleen kohta 7) lisätään talousarvioesityksen päätösosan toisen
kappaleen kohdaksi 7).

Maksullisen toiminnan hintatukea tarvitaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lasten-
suojeluyksiköistä annetun lain (1379/2010) 1 §:n mukaisen toiminnan turvaamiseksi sekä valtion
koulukotien toimitilahankkeista aiheutuneiden kustannusten tasaamiseen.

2022 talousarvio 2 098 000
2021 III lisätalousarvio 292 000
2021 talousarvio 1 848 000
2020 tilinpäätös 536 308
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25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 41 472 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 36 600 000 euroon nähden on 4 872 000 euroa, josta 2 500 000 euroa
aiheutuu akuutista levylaitteiden vaihdon tarpeesta KELA:ssa ja 2 372 000 euroa EU-koronato-
distuksen ja koronapassin kehittämisen, ylläpidon ja käytön kustannuksista.

2022 talousarvio 41 472 000
2021 IV lisätalousarvio 4 080 000
2021 III lisätalousarvio 5 700 000
2021 talousarvio 30 400 000
2020 tilinpäätös 22 400 000

03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta

04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 62 176 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 60 756 000 euroon nähden on 1 420 000 euroa, josta 600 000 euroa
aiheutuu covid-19-testauskapasiteetin ylläpitämisestä, 740 000 euroa seurantatoiminnan kehittä-
misestä ja 80 000 euroa oppilashuollon sote-uudistuksen edellyttämien muutosten valmistelusta.

2022 talousarvio 62 176 000
2021 IV lisätalousarvio 3 673 000
2021 III lisätalousarvio 10 956 000
2021 talousarvio 62 072 000
2020 tilinpäätös 74 098 000

50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 28 442 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 400 000 euroa talousarvioesityksen 28 042 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momen-
tilta 33.60.39. Siirron tarkoituksena on toteuttaa työelämän mielenterveysohjelman viestintähan-
ke Työterveyslaitoksen toimesta.
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2022 talousarvio 28 442 000
2021 talousarvio 29 042 000
2020 tilinpäätös 24 442 000

20. Työttömyysturva

50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 1 085 034 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 3 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 082 034 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta mo-
mentilta 33.20.52 palkkatukien ja starttirahojen maksamiseen.

2022 talousarvio 1 085 034 000
2021 III lisätalousarvio 6 000 000
2021 I lisätalousarvio 6 000 000
2021 talousarvio 1 037 490 000
2020 tilinpäätös 1 272 275 095

52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 465 679 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Vähennys 3 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 468 679 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta
momentille 33.20.50 palkkatukien ja starttirahojen maksamiseen.

2022 talousarvio 1 465 679 000
2021 IV lisätalousarvio -188 000 000
2021 III lisätalousarvio 55 000 000
2021 I lisätalousarvio 55 000 000
2021 talousarvio 1 802 990 000
2020 tilinpäätös 1 747 175 798

30. Sairausvakuutus

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 2 168 750 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.
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Lisäys 23 000 000 euroa talousarvioesityksen 2 145 750 000 euroon nähden aiheutuu lääke- ja
matkakorvausmenojen sekä tutkimuksen ja hoidon korvausmenojen tarkentumisesta.

2022 talousarvio 2 168 750 000
2021 IV lisätalousarvio -40 000 000
2021 talousarvio 2 185 300 000
2020 tilinpäätös 1 981 208 187

40. Eläkkeet

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 13 630 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 530 000 euroa talousarvioesityksen 13 100 000 euroon nähden aiheutuu arvioitua pienem-
mistä sijoitustoiminnan tuotoista ja arvioitua suuremmista korvauskuluista.

2022 talousarvio 13 630 000
2021 talousarvio 13 400 000
2020 tilinpäätös 14 350 000

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomää-
räraha 2 v)
Hyväksyttävä opiskelijakohtainen kustannus on 310,90 euroa ja hyväksyttävät opiskelutervey-
denhuollon kokonaiskustannukset arviolta 81 600 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi
kappaleeksi.

2022 talousarvio 65 800 000
2021 IV lisätalousarvio —
2021 talousarvio 65 800 000
2020 tilinpäätös 6 400 000

39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 132 420 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.
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Vähennys 400 000 euroa talousarvioesityksen 132 820 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta mo-
mentille 33.03.50. Siirron tarkoituksena on toteuttaa työelämän mielenterveysohjelman viestin-
tähanke Työterveyslaitoksen toimesta.

2022 talousarvio 132 420 000
2021 III lisätalousarvio 39 000 000
2021 I lisätalousarvio 17 500 000
2021 talousarvio 128 300 000
2020 tilinpäätös 108 910 000

61. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus sosiaali- ja terveydenhuoltoon (siirtomäärära-
ha 3 v)
Momentille myönnetään 132 500 000 euroa.
Määrärahasta on varattu osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa:
6) enintään 2 500 000 euroa mielenterveyden ja työkyvyn vahvistamiseen työelämässä (RRF pi-
lari3).
S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 6) korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 6).

Vähennys 1 500 000 euroa talousarvioesityksen 134 000 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta
momentille 28.01.50 valtionavustuksen myöntämiseen Kevalle työkyvyn tutkimus- ja kehittä-
mishankkeen menoihin (RRF pilari3).

2022 talousarvio 132 500 000
2021 III lisätalousarvio 45 000 000

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Määrärahaa saa käyttää:
1) tartuntalain (1227/2016) 44 §:n ja 45 §:n perusteella maksutta toimitettavien rokotustilaisuuk-
sissa tarvittavien rokotteiden hankkimisesta ja edelleen toimittamisesta ja käytön ohjeistamisesta
molemmilla kotimaisilla kielillä, kansallisen rokoteohjelman rokotusten epidemiologisten ja im-
munologisten vaikutusten, kattavuuden ja turvallisuuden selvittämisestä sekä niiden seurantajär-
jestelmien kehittämisestä, velvoitevarastoinnista, rokotejakelujärjestelmästä sekä muiden yleisen
rokotusohjelman toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja korvausten maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappaleen kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätös-
osan toisen kappaleen kohdan 1).
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2022 talousarvio 30 940 000
2021 IV lisätalousarvio -12 600 000
2021 III lisätalousarvio 223 500 000
2021 I lisätalousarvio 70 000 000
2021 talousarvio 30 940 000
2020 tilinpäätös 243 740 000

90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arvi-
omääräraha)
Momentille myönnetään 362 440 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 332 710 000 euroon nähden on 29 730 000 euroa, mistä 6 798 000
euroa aiheutuu arpajaisveron alentamisen vaikutuksesta, 11 700 000 euroa Raha-automaattiyh-
distyksen jakamatta jääneiden varojen purusta ja 11 232 000 euroa rahapelitoiminnan tuottojen
tuloutuksen laskun kompensoimisesta.

2022 talousarvio 362 440 000
2021 talousarvio 362 440 000
2020 tilinpäätös 380 769 858
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 857 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Vähennys 120 000 euroa talousarvioesityksen 33 977 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta mo-
mentille 35.10.66.

2022 talousarvio 33 857 000
2021 IV lisätalousarvio -2 000 000
2021 III lisätalousarvio 39 000
2021 talousarvio 35 163 000
2020 tilinpäätös 35 701 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

20. Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 2 440 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 1 040 000 euroa talousarvioesityksen 1 400 000 euroon nähden aiheutuu Hituran kaivok-
sen sulkemisen toiseen vaiheeseen liittyvän määrärahan uudelleenbudjetoinnista.

2022 talousarvio 2 440 000
2021 IV lisätalousarvio —
2021 talousarvio 1 900 000
2020 tilinpäätös 4 400 000
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66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 1 882 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen
kappaleen.

Lisäys 120 000 euroa talousarvioesityksen 1 762 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momen-
tilta 35.01.01.

2022 talousarvio 1 882 000
2021 talousarvio 1 762 000
2020 tilinpäätös 2 062 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 750 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää EU-elpymisvälineen tavoitteiden mukaisiin, ensisijaisesti elpymisväli-
neestä tuettavien vihreän siirtymän investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin kaavoituksen,
luvituksen ja niihin liittyvien selvityksien osalta.
Ympäristöministeriö myöntää avustukset valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Avustusta voi-
daan myöntää maakunnan liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavoituksen, luvituksen ja niihin
liittyvien selvitysten laatimisesta aiheutuvista kuluista. Kuntien avustusten osalta ympäristömi-
nisteriö kuulee ELY-keskuksia. Momentin määrärahasta voidaan käyttää 2 % henkilöstön palk-
kaamiseen ympäristöministeriössä.
Mikäli kaavoituksessa ja luvituksessa käsitellään muita kuin EU-elpymisvälineen tavoitteiden
mukaisia investointihankkeita, niin avustusta ei voida myöntää niiden osaan kuluista.
S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Talousarvioesitykseen nähden momentin perusteluita on täsmennetty siten, että tuettavien hank-
keiden on oltava EU-elpymisvälineen tavoitteiden mukaisia.

2022 talousarvio 750 000
2021 IV lisätalousarvio —
2021 III lisätalousarvio 250 000
2020 tilinpäätös 2 000 000

60. Siirto Valtion asuntorahastoon
Avustukset
Vuonna 2022 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus saa Valtion asuntorahaston varoista valtio-
navustuslain nojalla myöntää yhteensä enintään 900 000 euroa asumisneuvojatoimintaan. Avus-
tuksen määrä on enintään 60 % kustannuksista. Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen saa-
jalle on myönnetty muuta avustusta samoihin kustannuksiin.
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S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan luvun
Avustukset kuudennen kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden asumisneuvojatoiminnan avustusprosentti on muutettu 35 prosen-
tista 60 prosentiksi, joka on sama kuin valtion tukemissa ARA-asunnoissa asuvien asumisneu-
vonnan tukemisen avustusprosentti momentilla 35.20.31.

2022 talousarvio —
2021 IV lisätalousarvio —
2021 talousarvio —
2020 tilinpäätös —
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