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Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion:

TULOARVIOT

Osasto 11

euroa

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i —765 000 000

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i —430 000 000

01. Tulovero, vähennystä i ................................................................... —500 000 000

03. Perintö- ja lahjavero, lisäystä i ....................................................... 70 000 000

08. Valmisteverot i —49 000 000

01. Tupakkavero, lisäystä i ................................................................... 19 000 000

07. Energiaverot, vähennystä i ............................................................. —73 000 000

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero, lisäystä i .......................... 5 000 000

10. Muut verot i —286 000 000

03. Autovero, vähennystä i ................................................................... —216 000 000

05. Varainsiirtovero, vähennystä i ........................................................ —70 000 000

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20080184
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Osasto 12

12. SEKALAISET TULOT i —5 273 000

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala i 2 015 000

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä i ....................... 2 015 000

27. Puolustusministeriön hallinnonala i —

20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista i............. —

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala i 54 000 000

87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta i ................................ 54 000 000

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala i —72 560 000

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä i ......... —72 550 000

31. Lihantarkastustoiminnan tulot, vähennystä i ................................... —10 000

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i 11 272 000

24. Tiehallinnon tulot, lisäystä i ........................................................... 1 620 000

40. Radanpidon tulot, lisäystä i ............................................................ 6 500 000

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i 3 152 000

Osasto 13

13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET i 32 000 000

01. Korkotulot i 32 000 000

07. Korot talletuksista, lisäystä i .......................................................... 32 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

—738 273 000
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 23

euroa

23. VALTIONEUVOSTO i 269 000 000

02. Valtioneuvoston kanslia i 269 000 000

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ............................. 269 000 000

Pääluokka 24

24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 700 000

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i 700 000

21. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomäärä-

raha) i............................................................................................. —

23. Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ..................... 600 000

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha), lisäystä i ............................. 100 000

Pääluokka 25

25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 2 300 000

01. Ministeriö ja hallinto i 300 000

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .. 250 000

50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä i....................................... 50 000

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu i 1 000 000

05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ........ 1 000 000

40. Rangaistusten täytäntöönpano i 1 000 000

01. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v), lisäystä i ................................................................................. 1 000 000
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Pääluokka 26

26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 17 652 000

01. Hallinto i 8 400 000

01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ........... —

29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomää-

räraha), lisäystä i ............................................................................ 8 400 000

10. Poliisitoimi i 4 500 000

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .......... 4 500 000

20. Rajavartiolaitos i 3 350 000

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 3 350 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset i 1 402 000

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ....... 464 000

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 138 000

20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä i........................................ 800 000

Pääluokka 27

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i —7 333 000

10. Sotilaallinen maanpuolustus i —7 343 000

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ... 3 404 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ........ 1 596 000

19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i —12 500 000

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määrä-

raha), lisäystä i ............................................................................... 157 000

30. Sotilaallinen kriisinhallinta i 10 000

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomäärä-

raha 2 v) i ....................................................................................... —

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä i .................................... 10 000
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Pääluokka 28

28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i —4 617 000

01. Hallinto i —235 000

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

vähennystä i ................................................................................... —385 000

12. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 150 000

10. Verotus ja tullitoimi i —

02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ......... 1 300 000

70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i .................... —1 300 000

20. Palvelut valtioyhteisölle i 235 000

03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v), lisäystä i ................................................................................. 235 000

05. Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) i ................ —

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

40. Valtionhallinnon kehittäminen i —1 265 000

71. Valtion keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittäminen (siirto-

määräraha 3 v), vähennystä i .......................................................... —1 265 000

70. EU ja kansainväliset järjestöt i 13 000 000

66. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), lisäystä i ................. 13 000 000

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle i —1 222 000

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä i ......... —2 222 000

40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle 

(arviomääräraha), lisäystä i ............................................................ 1 000 000

90. Kuntien tukeminen i 4 000 000

32. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 4 000 000

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen i —19 130 000

41. Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä i ............................. —19 130 000
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Pääluokka 29

29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 9 630 000

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot i 6 200 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .. 1 200 000

29. Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomäärä-

raha), lisäystä i ............................................................................... 5 000 000

10. Yleissivistävä koulutus i 150 000

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v), lisäystä i ................................................................................. 150 000

30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustan-

nuksiin (arviomääräraha) i .............................................................. —

30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö i —

20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomäärä-

raha 2 v) i ....................................................................................... —

50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus i 1 500 000

01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ........... 1 500 000

60. Tiede i 540 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 540 000

70. Opintotuki i —

52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 6 400 000

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), vähennystä i ................ —6 400 000

80. Taide ja kulttuuri i 1 240 000

01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v), lisäystä i....................................................... 100 000

06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomäärä-

raha 2 v), lisäystä i ......................................................................... 140 000

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ............................ 1 000 000
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Pääluokka 30

30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 21 916 000

10. Maaseudun kehittäminen i —

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), 

lisäystä i ......................................................................................... 7 000 000

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehit-

tämisestä (arviomääräraha), vähennystä i........................................ —7 000 000

20. Maatalous i 19 130 000

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siir-

tomääräraha 2 v) i .......................................................................... —

43. Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-

tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v), vähennystä i ........ —14 600 000

61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 33 730 000

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu i 1 358 000

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v), lisäystä i ................................................................................. 958 000

02. Lihantarkastustoiminnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i ...... 400 000

40. Kala-, riista- ja porotalous i 628 000

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomää-

räraha 2 v) i .................................................................................... —

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomäärä-

raha 2 v), lisäystä i ......................................................................... 500 000

51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i.............. 128 000

50. Vesitalous i 300 000

20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 300 000

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri i 500 000

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 500 000
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Pääluokka 31

31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA i —12 080 000

20. Ajoneuvohallintokeskus i 460 000

01. Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 460 000

24. Tiehallinto i —21 846 000

21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ................................. 1 620 000

78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä i ........................... —23 466 000

30. Merenkulkulaitos i —

78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha) i.................................... —

40. Ratahallintokeskus i 6 500 000

21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i............................... 6 500 000

60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet i 66 000

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 

3 v), lisäystä i ................................................................................. 66 000

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot i 2 740 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 

(arviomääräraha), vähennystä i ....................................................... —2 273 000

78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomäärä-

raha), lisäystä i ............................................................................... 5 013 000

Pääluokka 32

32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA i —3 228 000

01. Hallinto i 1 257 000

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 257 000

63. Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 1 000 000

66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirto-

määräraha 2 v) i ............................................................................. —

20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka i —750 000

03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 250 000
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40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomää-

räraha), vähennystä i ...................................................................... —1 000 000

42. Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 

2 v) i .............................................................................................. —

30. Yrityspolitiikka i 4 265 000

01. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 

3 v), lisäystä i ................................................................................. 4 265 000

44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) i .............................. —

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arvio-

määräraha) i ................................................................................... —

50. Alueiden kehittäminen i 7 000 000

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ................. 7 000 000

60. Energiapolitiikka i —

40. Energiatuki (arviomääräraha) i ....................................................... —

80. Työvoimapolitiikka i —15 000 000

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

nystä i ............................................................................................ —15 000 000

64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) i —

90. Hallinnonalan muut menot i —

50. Palkkaturva (arviomääräraha) i ....................................................... —

Pääluokka 33

33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA i —41 780 000

01. Hallinto i 4 300 000

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 300 000

29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 

(arviomääräraha), lisäystä i ............................................................ 4 000 000

02. Valvonta i 1 290 000

01. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomää-

räraha 2 v), lisäystä i ...................................................................... 50 000

02. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toiminta-

menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ............................................ 90 000

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arvio-

määräraha), lisäystä i ...................................................................... 1 150 000
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03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta i 1 000 000

01. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toiminta-

menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ............................................ 500 000

02. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ......................................................................................... 500 000

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus i 1 730 000

27. Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle elatustuen siirron toimeen-

panokustannuksista (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ....................... 330 000

51. Lapsilisät (arviomääräraha), lisäystä i ............................................ 1 400 000

20. Työttömyysturva i —31 500 000

50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä i .. —7 000 000

52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä i ........................... —28 000 000

56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä i .. 3 500 000

40. Eläkkeet i —30 600 000

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), 

vähennystä i ................................................................................... —600 000

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomäärä-

raha), vähennystä i ......................................................................... —9 000 000

56. Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha), 

vähennystä i ................................................................................... —1 000 000

60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomäärä-

raha), vähennystä i ......................................................................... —20 000 000

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto i 12 000 000

35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arvio-

määräraha), lisäystä i ...................................................................... 12 000 000

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen i —

50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i ............................... —

Pääluokka 35

35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i 10 000 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen i 10 000 000

55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i........ 10 000 000

60. Siirto valtion asuntorahastoon  i ..................................................... —
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Pääluokka 36

36. VALTIONVELAN KOROT i 85 000 000

01. Valtionvelan korko i 85 000 000

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä i .............................. 85 000 000

Pääluokka 37

37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN i —1 085 433 000

01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta i —1 085 433 000

94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), vähennystä i ... —1 085 433 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

—738 273 000
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TULOARVIOT

Osasto 11

VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01. Tulon ja varallisuuden perusteella 

kannettavat verot

01. Tulovero

Momentilta vähennetään 500 000 000 euroa.

03. Perintö- ja lahjavero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

70 000 000 euroa.

08. Valmisteverot

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

19 000 000 euroa.

07. Energiaverot

Momentilta vähennetään 73 000 000 euroa.

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

5 000 000 euroa.

10. Muut verot

03. Autovero

Momentilta vähennetään 216 000 000 euroa.

05. Varainsiirtovero

Momentilta vähennetään 70 000 000 euroa.

Osasto 12

SEKALAISET TULOT

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

2 015 000 euroa.

27. Puolustusministeriön hallinnonala

20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja

rojaltimaksuista

Momentille ei arvioida kertyvän lisäystä.

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta

Momentille arvioidaan kertyvän 54 000 000

euroa.

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallin-

nonala

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot

EU:lta

Momentilta vähennetään 72 550 000 euroa.

31. Lihantarkastustoiminnan tulot

Momentilta vähennetään 10 000 euroa.

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

nonala

24. Tiehallinnon tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

1 620 000 euroa.
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40. Radanpidon tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

6 500 000 euroa.

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

nonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

3 152 000 euroa.

Osasto 13

KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUK-

SET

01. Korkotulot

07. Korot talletuksista

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

32 000 000 euroa.
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 23

VALTIONEUVOSTO

02. Valtioneuvoston kanslia

Solidium Oy:n toimiala saadaan muuttaa valtion

omistajastrategiseksi holding-yhtiöksi ja yh-

tiöön siirtää apporttina valtion omistamat osak-

keet Kemira Oyj:ssa, Metso Oyj:ssa, Outokum-

pu Oyj:ssa, Rautaruukki Oyj:ssa, Sampo

Oyj:ssa, Sponda Oyj:ssa, Stora Enso Oyj:ssa ja

TeliaSonera Ab:ssa.

88. Osakehankinnat  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 269 000 000

euroa.

Lisämäärärahaa saa käyttää Elisa Oyj:n osak-

keiden hankintaan. Osakkeet saadaan hankkia

11,20 euron kappalehintaan.
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Pääluokka 24

ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLIN-

NONALA

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan 

muut menot

21. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen yllä-

pitomenot  (arviomääräraha)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seu-

raavasti:
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23. Etyj-puheenjohtajuus  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

50. Eräät valtionavut  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa

käyttösuunnitelmakohtaan Crisis Management

Initiative ry.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

Alkuperäinen

käyttö-

suunnitelma

II lisätalous-

arvio, 

muutos +/-

III lisätalous-

arvio,

muutos +/-

Muutettu

käyttö-

suunnitelma

01. EU:n taisteluosastojen 

koulutus- ja valmiusmenot 2 838 000 - +600 000 3 438 000

02. AMIS II-operaation menot, 

Sudan 105 000 -105 000 - -

03. Liberian kriisinhallinta-

operaation menot  

(UNMIL-operaatio) 212 000 - - 212 000

04. Suomen Kosovon 

kriisinhallintajoukon menot 

(KFOR-operaatio) 25 020 000 - -500 000 24 520 000

05. Yhteiset menot 2 775 000 - - 2 775 000

06. Bosnia-Hertsegovinan 

kriisinhallintajoukon menot 

(ALTHEA/EUFOR-operaatio) 4 152 000 - -80 000 4 072 000

07. YKSOS:n menot  

(UNMIS-operaatio), Sudan 213 000 - - 213 000

08. SRJA:n menot 

(ISAF-operaatio), Afganistan 9 724 000 - - 9 724 000

09. Varalla käynnissä olevien 

operaatioiden lisämenoihin ja 

niiden jatkamiseen, mahdolli-

siin uusiin rauhanturvaamis-

operaatioihin sekä muihin 

rauhanturvamenoihin 9 276 000 +105 000 +105 000 9 486 000

11. Suomen Libanonin kriisin-

hallintaoperaation menot 

(UNIFIL-operaatio) 42 000 - -25 000 17 000

13. EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan 

kriisinhallintajoukon menot 4 180 000 - -100 000  4 080 000

Yhteensä 58 537 000 - - 58 537 000
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Pääluokka 25

OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ministeriö ja hallinto

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa. 

50. Avustukset  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa.

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu

05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siir-

tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää holhoustoimen edun-

valvontapalveluiden järjestämisestä annetussa

laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvonta-

palveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutu-

vien menojen maksamiseen.

40. Rangaistusten täytäntöönpano

01. Rangaistusten täytäntöönpanon toiminta-

menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000

euroa. 

Pääluokka 26

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLIN-

NONALA

01. Hallinto

01. Sisäasiainministeriön toimintamenot  (siirto-

määräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

määrärahaa saa käyttää myös EU:n Progress-

ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hank-

keen siirtomenojen maksamiseen.

29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvon-

lisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 8 400 000

euroa.

10. Poliisitoimi

01. Poliisitoimen toimintamenot  (siirtomäärä-

raha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 500 000

euroa.

20. Rajavartiolaitos

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot  (siirto-

määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 350 000

euroa.

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset

01. Pelastustoimen  toimintamenot  (siirtomäärä-

raha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 464 000 euroa.

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot  (siirto-

määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 138 000 euroa.

20. Erityismenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.
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Pääluokka 27

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLIN-

NONALA

10. Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot  (siirto-

määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 404 000

euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilaus-

valtuuden määrää lisätään 7 030 000 eurolla yh-

teensä 29 580 000 euroon. Lisäksi Käyttöajo-

neuvojen hankinnat -tilausvaltuuden menojen

ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden

käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden

2008 loppuun mennessä enintään 10 674 000

euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään

19 676 000 euroa ja vuoden 2010 loppuun men-

nessä enintään 29 580 000 euroa.

Lisäksi vuoden 2007 toimintamenojen tilaus-

valtuuden ja Maalilaitehankinnat-tilausvaltuu-

den sitomatta olevaa määrää vastaavasti saa teh-

dä sopimuksia edellyttäen, että näistä sopimuk-

sista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä ti-

lausvaltuuksien rahoitussuunnitelmissa esitetty-

jä rahamääriä.

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomäärä-

raha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 596 000

euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että määrärahasta saa käyttää 603 564 372

euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuk-

sista ja niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurs-

simuutoksista aiheutuvien menojen maksami-

seen sekä 65 006 628 euroa muihin puolustus-

materiaalihankintoihin.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että Valmiusyhtymien varustamisen täyden-

täminen (VYV 2) -tilausvaltuuden menojen

maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2011 saak-

ka. Samalla VYV 2 -tilausvaltuuden menojen,

yhteensä 588 700 000 euroa, vuosittaista ajoittu-

mista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käy-

töstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2008

loppuun mennessä enintään 546 700 000 euroa,

vuoden 2009 loppuun mennessä enintään

546 700 000 euroa, vuoden 2010 loppuun men-

nessä enintään 566 700 000 euroa ja vuoden

2011 loppuun mennessä enintään 588 700 000

euroa.

Lisäksi Puolustusvoimien materiaalinen ke-

hittäminen 2007 (PVKEH 2007) -tilausvaltuu-

den kokonaismäärää lisätään 18 334 000 eurolla

yhteensä 536 604 000 euroon. Samalla PVKEH

2007 -tilausvaltuuden menojen vuosittaista

ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuu-

den käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuo-

den 2008 loppuun mennessä enintään

186 953 000 euroa, vuoden 2009 loppuun men-

nessä enintään 340 258 000 euroa, vuoden 2010

loppuun mennessä enintään 464 604 000 euroa

ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään

536 604 000 euroa.

Sen johdosta, että Raskas raketinheitinjärjes-

telmä (MLRS) -tilausvaltuuden osalta ei kaikil-

ta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia,

saa vuoden 2008 aikana tehdä sopimuksia tilaus-

valtuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti

muuttamatta aiemmassa talousarviossa päätet-

tyä menojen vuotuista jakaumaa.

19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta  (siirtomää-

räraha 3 v)

Momentilta vähennetään 12 500 000 euroa.

Valtuus

Vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa

Hawk Mk 66 -koneiden, niiden varaosien, vaih-

tolaitteiden ja huoltovälineiden hankintaan sekä

koneiden lentokuntoon saattamiseen ja ohjaa-

momodifikaation tekemiseen myönnetyn tilaus-

valtuuden menojen maksatusaikaa pidennetään

vuoteen 2011 saakka. Tilausvaltuuden menojen

yhteensä 41 000 000 euroa, vuosittaista ajoittu-

mista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käy-

töstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2008

loppuun mennessä enintään 28 500 000 euroa,
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vuoden 2009 loppuun mennessä enintään

28 500 000 euroa, vuoden 2010 loppuun men-

nessä enintään 28 500 000 euroa ja vuoden 2011

loppuun mennessä enintään 41 000 000 euroa.

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tuke-

minen  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 157 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen

veteraanijärjestöjen yhteisistä toimitiloista

aiheutuviin menoihin.

30. Sotilaallinen kriisinhallinta

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja

hallintomenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

päätösosan toiseen kappaleeseen lisätään uusi

kohta seuraavasti:

9) vapaaehtoisen rahoitusavustuksen maksa-

miseen rahastoon, joka on perustettu helikopte-

reiden käytettävyyden parantamiseksi EU:n ja

Naton johtamissa kansainvälisissä kriisinhallin-

taoperaatioissa.
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Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muute-

taan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

Alkuperäinen

käyttö-

suunnitelma

II lisätalous-

arvio,

muutos +/-

III lisätalous-

arvio, 

muutos +/-

Muutettu

käyttö-

suunnitelma

01. Suomen Kosovon kriisinhallinta-

joukon menot (KFOR-operaatio) 13 708 000 - - 13 708 000

02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan 

kriisinhallintajoukon menot 

(EUFOR/ALTHEA-operaatio) 2 477 000 - - 2 477 000

03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 757 000 - - 2 757 000

04. SRJA:n menot (ISAF-operaatio), 

Afganistan 8 800 000 - - 8 800 000

05. YKSOS:n menot 

(UNMIS-operaatio), Sudan 35 000 -35 000 - -

06. Liberian kriisinhallintaoperaation 

menot (UNMIL-operaatio) 35 000 -35 000 - -

07. Kriisinhallintaoperaatioiden 

yhteiset menot 1 417 000 +330 000 +60 000 1 807 000

08. Kriisinhallinnan joukkojen 

kehittämisohjelma 6 000 000 - - 6 000 000

09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan 

palkkaus-, muutto- ja asumismenot 

sekä siirtokorvaukset 2 200 000 - - 2 200 000

10. Suomen Libanonin kriisinhallinta-

operaation menot 

(UNIFIL-operaatio) 2 250 000 - - 2 250 000

11. AMIS II-operaation menot, Sudan 20 000 - -15 000 5 000

12. EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan 

tasavallan kriisinhallintaoperaation 

menot 5 000 000 - - 5 000 000

13. Maksuosuus helikopterirahastoon - - +250 000 250 000

20. Varalla käynnissä olevien 

operaatioiden lisämenoihin ja niiden 

jatkamiseen, mahdollisiin uusiin 

kriisinhallintaoperaatioihin sekä 

muihin kriisinhallintamenoihin 3 529 000 +196 000 -295 000 3 430 000

Yhteensä 48 228 000 +456 000 - 48 684 000
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95. Kurssivaihtelut  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.

Pääluokka 28

VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLIN-

NONALA

01. Hallinto

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot

(siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 385 000 euroa.

12. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet  (siir-

tomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että määrärahaa saa käyttää myös aluehal-

lintouudistuksen edellyttämästä tietohallinnon

selvitys- ja suunnittelutyöstä aiheutuviin menoi-

hin.

10. Verotus ja tullitoimi

02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomäärä-

raha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000

euroa.

70. Kaluston hankinta  (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 300 000 euroa.

20. Palvelut valtioyhteisölle

03. Valtiovarain controller -toiminnon toiminta-

menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 235 000 euroa.

05. Palvelukeskuksen toimintamenot  (siirtomää-

räraha 3 v)

Vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion mo-

mentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi

siirtomäärärahaksi.

88. Senaatti-kiinteistöt

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

Senaatti-kiinteistöille saa siirtää Ratahallinto-

keskuksen hallinnassa olleet ja valtiovarain-

ministeriölle siirretyt Helsingin kaupungin 17.

kaupunginosassa kiinteistöillä 91-410-1-4, 91-

436-3-9 ja 91-432-1-23 sijaitsevat määräalat

sekä erityiset oikeudet. Siirtyvien määräalojen

suuruus on yhteensä noin 2,6 hehtaaria, minkä

lisäksi siirtyvät erityiset oikeudet kattavat yh-

teensä noin 5,2 hehtaarin alueen. Omaisuus mer-

kitään lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi.

Valtioneuvosto valtuutetaan päättämään tarkem-

min siirrettävästä varallisuudesta.

40. Valtionhallinnon kehittäminen

71. Valtion keskeisten tietojärjestelmähankkei-

den kehittäminen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 265 000 euroa.

70. EU ja kansainväliset järjestöt

66. Maksut Euroopan unionille (arviomäärä-

raha)

Momentille myönnetään lisäystä 13 000 000

euroa.

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu  (arviomäärä-

raha)

Momentilta vähennetään 2 222 000 euroa.

40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahve-

nanmaan maakunnalle  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000

euroa.
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90. Kuntien tukeminen

32. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavus-

tus  (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000

euroa. 

Lisäksi momentin perustelut korvataan seu-

raavasti:

Määrärahaa saa käyttää kuntien valtionosuus-

lain 13 §:n mukaisten rahoitusavustusten maksa-

miseen kunnille.

Määrärahasta on kuitenkin varattu yhteensä

4 000 000 euroa erillisten avustusten maksami-

seen Kauhajoen ampumistapauksesta Kauha-

joen kaupungille ja Seinäjoen koulutuskunta-

yhtymälle ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopii-

rin kuntayhtymälle sekä järjestämisvastuun puit-

teissa onnettomuudessa menehtyneiden kotikun-

nille, Jokelan ampumistapauksesta Tuusulan

kunnalle, vesijohto-onnettomuudesta Nokian

kaupungille ja sadevesitulvasta Porin kaupungil-

le aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin.

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukemi-

nen

41. Energiaverotuki  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 19 130 000 euroa.

Pääluokka 29

OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhtei-

set menot

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomää-

räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000

euroa.

29. Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisä-

veromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000

euroa.

10. Yleissivistävä koulutus

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimin-

tamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän kou-

lutuksen käyttökustannuksiin  (arviomääräraha)

Momentin perustelujen kohtaa 6) muutetaan si-

ten, että määrärahasta enintään 1 505 000 euroa

saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-

sesta annetun lain (635/1998) 43 §:n 2 momen-

tin ja saamenkieliseen ja saamen kielen opetuk-

seen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillises-

sa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuk-

sen perusteista annetun valtioneuvoston päätök-

sen (191/1999) 4 ja 5 §:n mukaisten saamenkie-

lisen ja saamen kielen opetuksen valtionavus-

tuksen maksamiseen.

30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivis-

tystyö

20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät

muut menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perustelujen kohtaa 2) muutetaan si-

ten, että määrärahaa saa käyttää enintään

900 000 euroa Opetusalan koulutuskeskuksen

palvelutoiminnan tukemiseen.

50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha

2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000

euroa.
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60. Tiede

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöil-

le  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 540 000 euroa.

70. Opintotuki

52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki

(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 400 000

euroa.

55. Opintoraha ja asumislisä  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 6 400 000 euroa.

80. Taide ja kulttuuri

01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikun-

tien toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toi-

mintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että Kansallinen audiovisuaalinen arkisto

saa vuoden 2008 aikana tehdä enintään 2 900

huoneistoneliömetrin laajuisia uusia toimitiloja

koskevan sopimuksen siten, että vuokrauksesta

aiheutuva menojen lisäys on vuositasolla enin-

tään 110 000 euroa vuodesta 2009 lähtien.

50. Eräät avustukset  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000

euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustuk-

sen maksamiseen Tali-Ihantala tieto- ja näyttely-

keskuksen toteuttamiseen.

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN 

HALLINNONALA

10. Maaseudun kehittäminen

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämi-

seen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000

euroa.

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoitta-

masta maaseudun kehittämisestä (arviomäärä-

raha)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

20. Maatalous

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuk-

sen toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että mää-

rärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella

toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta

koskevien menojen maksamiseen.

43. Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläin-

ten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset inves-

toinnit  (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 14 600 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

momentin päätösosan toinen ja kolmas kappale

korvataan oheisilla kappaleilla:

Määrärahaa saa käyttää EU:n komission vuo-

sille 1995—1999 hyväksymän maatalouden ym-

päristöohjelman, vuosille 2000—2006 hyväksy-

män horisontaalisen maaseudun kehittämis-

ohjelman mukaisten maatalouden ympäristötu-

kien sekä vuosille 2007—2013 hyväksymän

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-

man mukaisten maatalouden ympäristötukien,

tuotantoeläinten hyvinvointitukien ja ei-tuotan-

nollisten investointitukien maksamiseen. Määrä-

rahaa saa käyttää myös kokonaan kansallisesti

rahoitettavaan useiden tilojen yhteisten vesi-
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taloudellisten toimenpiteiden hankekohtaiseen

suunnitteluun enintään 84 000 euroa, luonnon

monimuotoisuutta ja kosteikkoja koskevien

yleissuunnitelmien laatimiseen enintään

260 000 euroa sekä yhteisön vesipolitiikan pui-

tedirektiivin toimeenpanoon liittyen maa- ja

metsätalouden kuormituksen ja sen vaikutusten

seurannan järjestämiseen ja hoitamiseen enin-

tään 700 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

myös kulutusmenoihin. Kokonaan kansallista

määrärahaa saa käyttää enintään 22 henkilötyö-

vuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Vuonna 2008 saa tehdä EU:n komission vuo-

sille 2007—2013 hyväksymän maatalouden ym-

päristötukijärjestelmän ja tuotantoeläinten hy-

vinvointitukijärjestelmän mukaisia sitoumuksia

ja sopimuksia sekä ei-tuotannollisten investoin-

tien tukijärjestelmän tukia siten, että niistä

aiheutuu vuosina 2009—2017 menoja yhteensä

enintään 203 000 000 euroa. 

61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon

(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 33 730 000

euroa.

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

01. Elintarviketurvallisuusviraston toiminta-

menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 958 000 euroa.

02. Lihantarkastustoiminnan toimintamenot

(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa

400 000 euroa.

40. Kala-, riista- ja porotalous

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen

toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen

tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitus-

osuutta koskevien menojen maksamiseen.

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen kor-

vaaminen  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000  euroa.

51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha

2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 128 000 euroa.

50. Vesitalous

20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot  (siirto-

määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Pääluokka 31

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN 

HALLINNONALA

20. Ajoneuvohallintokeskus

01. Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot

(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 460 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että määrärahaa saa käyttää myös maahan-

tuotujen ajoneuvojen rekisteröintikatsastuksen

kuntotarkastusta koskevien korvauksien maksa-

miseen.

24. Tiehallinto

21. Perustienpito  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 620 000

euroa.
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Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että Tiehallinto oikeutetaan solmimaan

sopimus uuden tieyhteyden suunnittelusta ja

rakentamisesta valtatieltä 4 Kevitsan kaivos-

alueelle Sodankylässä enintään 4,59 milj. euron

kokonaiskustannusten arvonlisäverottomasta

määrästä sekä vastaavat arvonlisäverot siten,

että Kevitsa Mining Oy rahoittaa valtiolle kuulu-

van tieyhteyden suunnittelun ja rakentamisen

kustannukset arvonlisäveroineen, jotka valtio

maksaa takaisin yhtiölle korottomana hankkeen

valmistuttua edellyttäen, että tuolloin alueella

on merkittävää kaivostoimintaa.

78. Eräät tiehankkeet  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 23 466 000  euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että hankkeen vt 4 Lusi—Vaajakoski val-

tuutta tarkistetaan 75,0 milj. eurosta 95,5 milj.

euroon. Edelleen momentin perusteluja täyden-

netään siten, että hankkeen mt 101 Kehä I, Tu-

runväylä—Vallikallio toteuttamiseen myönnet-

tyä enintään 164,7 milj. euron (sis. alv) sopimus-

valtuutta tarkistetaan enintään 147,0 milj. euron

kokonaiskustannusten arvonlisäverottomaan

määrään sekä vastaavat arvonlisäverot.

30. Merenkulkulaitos

78. Eräät vesiväylähankkeet  (arviomääräraha)

Merenkulkulaitos oikeutetaan solmimaan hank-

keen Haminan meriväylä vuoden 2007 talous-

arviossa myönnetyn enintään 9,8 milj. euron ko-

konaiskustannusten määrästä sisältäen arvon-

lisäveron sijasta sopimus enintään 18,279 milj.

euron kokonaiskustannusten arvonlisäverotto-

masta määrästä sekä vastaavat arvonlisäverot.

40. Ratahallintokeskus

21. Perusradanpito  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 6 500 000

euroa. 

60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, 

korvaukset ja tuet

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittä-

minen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 66 000 euroa.

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

nonalan muut menot

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

nonalan arvonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 2 273 000 euroa.

78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakenta-

minen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 5 013 000

euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että Vuosaaren sataman liikenneväylät

-hankkeen valtuutta tarkistetaan 296,5 milj.

eurosta 302,1 milj. euroon.

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HAL-

LINNONALA

01. Hallinto

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot

(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 257 000 euroa.

63. Valtionavustus työelämäohjelmahankkei-

siin  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000

euroa.

66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja

rahoitusosuudet  (siirtomääräraha 2 v)

Momentin määräraha muutetaan kaksivuotisek-

si siirtomäärärahaksi.
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20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka

03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot

(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.

40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja

kehitykseen  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa. 

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että vuonna 2008 uusia avustuspäätöksiä saa

tehdä enintään 209 603 000 eurolla. 

42. Osaamiskeskusohjelman klustereiden koor-

dinointi  (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että mo-

mentin päätösosan toinen kappale korvataan

oheisella kappaleella:

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten

maksamiseen osaamiskeskusohjelmaan nimetty-

jen klustereiden kansallisille koordinaattoreille

sekä ohjelmassa käynnistettävien yhteishankkei-

den siemenrahoitukseen. Määrärahaa saa käyt-

tää myös ohjelman kansallista ja kansainvälistä

yhteistyötä tukevien kehittämishankkeiden ra-

hoittamiseen sekä muihin osaamiskeskusohjel-

man kansallisesta koordinaatiosta aiheutuviin

menoihin. Määrärahaa saa käyttää myös kulutus-

menojen maksamiseen. Määräraha budjetoidaan

siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteise-

na ja kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena. 

30. Yrityspolitiikka

01. Patentti- ja rekisterihallituksen toiminta-

menot  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 265 000

euroa.

44. Alueellinen kuljetustuki  (siirtomääräraha

3 v)

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotisek-

si siirtomäärärahaksi.

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkei-

den tukeminen  (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämi-

seksi annetun lain mukaista yritysten kehittämis-

avustusta sekä yritysten toimintaympäristön

kehittämisavustusta saa vuonna 2008 myöntää

yhteensä 53 978 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että valtuudesta varataan 26 300 000 euroa

käytettäväksi valtioneuvoston päätöksellä talou-

den rakennemuutosten tai muiden äkillisten ta-

pahtumien työllisyydelle ja tuotantotoiminnalle

aiheuttamien ennalta arvaamattomien häiriöi-

den lieventämisen edellyttämiin avustuksiin.

50. Alueiden kehittäminen

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha

3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000

euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että vuonna 2008 saa tehdä päätöksiä siten,

että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina

2009—2011 enintään 22 900 000 euroa.

60. Energiapolitiikka

40. Energiatuki  (arviomääräraha)

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että vuonna 2008 tukea saa myöntää enin-

tään 55 100 000 euroa.

80. Työvoimapolitiikka

51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet

(kiinteä määräraha)

Momentilta vähennetään 15 000 000 euroa.
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64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investoin-

teihin  (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2008 saa Kainuun hallintokokeilua lu-

kuun ottamatta tehdä enintään 21 850 000 euron

arvosta uusia sitoumuksia työllisyysperusteisiin

investointeihin.

90. Hallinnonalan muut menot

50. Palkkaturva  (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

määrärahaa saa käyttää myös takaisinperittyjen

saatavien palautusten ja niistä kertyvien korko-

jen maksamiseen.

Pääluokka 33

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN 

HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toiminta-

menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että päätösosan toiseen kappaleeseen lisä-

tään uusi kohta seuraavasti:

5) A.G.M.-autonostimen valmistajan vahin-

gonkorvauskanteeseen liittyvästä sosiaali- ja ter-

veysministeriön ja AGM-COS.MET srl:n väli-

sestä sovintosopimuksesta aiheutuvien kustan-

nusten maksamiseen.

29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallin-

nonalan arvonlisäveromenot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000

euroa.

02. Valvonta

01. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toi-

mintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa.

02. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-

keskuksen toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 90 000 euroa.

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvit-

tämisen menot  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 150 000

euroa.

03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta

01. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-

miskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha

2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

02. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot  (siir-

tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus

27. Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle

elatustuen siirron toimeenpanokustannuksista

(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 330 000 euroa.

51. Lapsilisät  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 400 000

euroa.

20. Työttömyysturva

50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomää-

räraha)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.
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52. Työmarkkinatuki  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 28 000 000 euroa.

56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arvio-

määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000

euroa.

40. Eläkkeet

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menois-

ta  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 600 000 euroa.

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvis-

ta menoista  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 9 000 000 euroa.

56. Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden elä-

ketuki  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista

menoista  (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa.

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveyden-

huolto

35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen

kustannuksiin  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000

euroa.

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentin päätösosan toisen kappaleen kohta 2)

muutetaan seuraavaksi: 

2) terveyden edistämisestä aiheutuvien meno-

jen maksamiseen.

Lisäksi momentin päätösosan kolmas kap-

pale muutetaan seuraavaksi: 

Määrärahasta voidaan myöntää valtionavus-

tuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille

toimijoille. Määrärahasta voidaan myös tehdä

sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa ly-

hytkestoisista terveyden edistämisen hankkeis-

ta. Määrärahaa saa käyttää enintään neljää hen-

kilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palk-

kaamiseen sosiaali- ja terveysministeriöön sekä

sosiaali- ja terveysministeriölle aiheutuvien

määrärahan hallinnointiin liittyvien menojen

maksamiseen.

Pääluokka 35

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLIN-

NONALA

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

55. Avustukset korjaustoimintaan  (siirtomäärä-

raha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000

euroa.

60. Siirto valtion asuntorahastoon

Momentin perusteluja täydennetään siten, että

vuonna 2008 saa vuokratalojen rakentamislaino-

jen valtiontakauksesta annetun lain mukaisia lai-

noja hyväksyä takauslainoiksi siten, että niistä

valtiolle aiheutuvien takausvastuiden määrä on

yhteensä enintään 62 500 000 euroa.

Pääluokka 36

VALTIONVELAN KOROT

01. Valtionvelan korko

90. Valtionvelan korko  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 85 000 000

euroa.
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Pääluokka 37

VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN

01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velan-

hallinta

94. Nettokuoletukset ja velanhallinta  (arvio-

määräraha)

Momentilta vähennetään 1 085 433 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että valtion maksuvalmiuden salliessa lai-

naa saa jättää nostamatta ja sen johdosta momen-

tin määrärahaa ylittää arviomäärärahan ylittä-

mistä koskevia lain säännöksiä noudattaen sii-

hen määrään asti, jolla talousarvion tulomomen-

teille kertyneet tulot ylittävät vastaavat budjetoi-

dut tuloarviot. Valtionvelan nettokuoletusmää-

rärahan ylityksen määrä saa tällöin kuitenkin

olla enintään 1 000 miljoonaa euroa.

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2008 kolmatta lisätalousarviota sovelle-

taan 1 päivästä joulukuuta 2008 alkaen.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2008

Eduskunnan puolesta

Seppo Kääriäinen

puhemies

Seppo Tiitinen

pääsihteeri



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 746

eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun joh-
dosta

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräiden elatusapujen sitomi-
sesta elinkustannuksiin 16 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (660/1966) 4 §:n nojalla:

1 §
Elinkustannusindeksin (elokuu 1938—hei-

näkuu 1939 = 100) lokakuun 2006 indeksi-
luku on noussut 8,9 prosenttia viimeksi ta-
pahtunutta elatusapujen korottamista vastan-
neesta indeksiluvusta, minkä vuoksi elatus-
apuja ja elatustukia korotetaan eräiden elatus-
apujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun
lain (660/1966) 2 ja 3 §:n mukaan niin kuin
tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Korotuksen määrä on 5 prosenttia.

3 §
Korotus koskee päätöksellä tai sopimuk-

sella vahvistettua elatusapua, jota:
1) joku on avioliittolain (234/1929), avio-

liiton ulkopuolella syntyneistä lapsista anne-
tun lain (173/1922) tai lapsen elatuksesta an-
netun lain (704/1975) mukaisesti velvoitettu
tai sitoutunut suorittamaan määräajoin;

2) työntekijä tekemättä sitä vastaan työtä
saa huoltoapulain (116/1956) 5 §:n nojalla;

3) joku vahingonkorvauslain (412/1974)
tai rikoslain (39/1889) 9 luvun nojalla, sellai-

sena kuin se oli vahingonkorvauslain tullessa
voimaan, on velvoitettu suorittamaan vahin-
gonkorvauksena määräajoin; taikka

4) rikosvahinkolain (1204/2005) tai sen
voimaan tullessa voimassa olleiden säännös-
ten nojalla suoritetaan toistuvasti maksetta-
vina korvauksina tulojen tai elatuksen vähen-
tymisestä taikka elatusvelvollisen menetyk-
sestä.

4 §
Elatusturvalain (671/1998) nojalla suoritet-

tavan elatustuen määrä on yhdelle lapselle
136,41 euroa kuukaudessa elatusvelvollisen
osalta.

5 §
Tämä asetus ei koske sellaista elatusapua,

jonka määrä on päätöksellä tai sopimuksella
viimeksi vahvistettu 1 päivänä tammikuuta
2007 tai sen jälkeen, vaan se korotetaan vasta
seuraavana elatusapujen korottamisajankoh-
tana.

6 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2009.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Riitta Kuusisto
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 747

vuoden 2009 työttömyysvakuutusmaksuista

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työttömyysetuuksien rahoi-
tuksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (555/1998) 14 §:n 2 momentin, 16 §:n ja
18 §:n 4 ja 5 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 4 ja 5 momentti laissa
1352/2007:

1 §
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu

on 0,20 prosentttia palkasta. Työnantajan
työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu
työnantajan maksaman palkkasumman mu-
kaan siten, että se on 0,65 prosenttia palkasta
palkkasumman 1 788 000 euroon asti ja sen
ylittävältä osalta 2,70 prosenttia palkasta.

2 §
Työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun

6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta yrityksen
osaomistajasta maksettava työnantajan työt-
tömyysvakuutusmaksu on 0,65 prosenttia ja
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,07
prosenttia osaomistajalle maksettujen työ-
palkkojen määrästä.

3 §
Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutus-

maksu on 0,65 prosenttia liikelaitoksen liike-
toiminnasta maksamien ennakkoperintälain
(1118/1996) 13 §:ssä tarkoitettujen palkkojen
määrästä palkkasumman 1 788 000 euroon
asti ja sen ylittävältä osalta 1,80 prosenttia.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2009 ja on voimassa vuoden 2009
loppuun.

Asetusta sovelletaan vuodelta 2009 mak-
settaviin työttömyysvakuutusmaksuihin.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Ylitarkastaja Anneli Sollo
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