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YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan vuoden 2008 talousarvioesitystä (HE 62/
2007 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden
2008 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 13.9.2007 eikä valtiova-
rainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään. 

TalouskehitysHallituksen talousarvioesitys sekä täydentävä talousarvioesitys
perustuvat valtiovarainministeriön syyskuun suhdanne-ennustee-
seen. Talouskasvu Suomessa hidastuu v. 2007 kansainvälisen ky-
synnän tasaantuessa. Hidastuminen jatkuu ensi vuonna, mutta ko-
konaistuotanto kasvaa kolme prosenttia perustuen edelleen sekä ko-
timaiseen että ulkomaiseen kysyntään. Viime vuosien vahva
talouskasvu on lisännyt resurssien käyttöä, joka näkyy esimerkiksi
meneillään olevissa tuloneuvotteluissa. Ansioiden nousuvauhti
näyttää kiihtyvän selvästi edellisiä tulosopimuskausia nopeammak-
si. Muussa tehdasteollisuudessa kuin sähköteknisessä teollisuudes-
sa tämä uhkaa jo kustannuskilpailukykyä, ja siten ennen pitkää hy-
vää työllisyyskehitystä. Myös kuluttajahintojen nousuvauhti on no-
peutumassa.

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys
2004 2005 2006* 2007** 2008**

Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 152,3 157,2 167,1 179 190
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 3,7 2,9 5,0 4,4 3,3
Työttömyysaste, % 8,8 8,4 7,7 6,7 6,3
Työllisyysaste, % 67,2 68,0 68,9 70,1 70,5
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 0,2 0,9 1,6 2,4 2,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 4,1 3,4 3,8 4,5 4,7

Taulukko 2. Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan
2003 2004 2005 2006* 2007** 2008**

suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, prosenttia

Verot ja sosiaaliturvamaksut 43,8 43,4 43,9 43,3 42,7 42,2
Julkisyhteisöjen menot 50,0 50,2 50,5 48,8 47,5 47,4
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto 2,3 2,1 2,5 3,7 4,4 3,8

Valtionhallinto 0,5 0,4 0,4 0,8 1,4 0,9
Paikallishallinto -0,6 -0,8 -0,6 -0,2 -0,1 0,0
Sosiaaliturvarahastot 2,5 2,5 2,8 3,1 3,1 2,9

Työeläkelaitokset 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 2,8
Muut sosiaaliturvarahastot -0,2 -0,2 0,0 0,2 0,3 0,1

Julkisyhteisöjen velka (EMU) 44,3 44,1 41,4 39,2 35,3 32,8
Valtionvelka 43,4 41,9 38,2 35,3 31,4 28,9
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Tuloarviot Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomää-
räisesti 442 milj. eurolla. Verotuloarvioita ehdotetaan korotettavak-
si 443 milj. eurolla. Tuloveron tuottoarviota ehdotetaan korotetta-
vaksi 547 milj. eurolla, josta yhteisöveron osuus on 110 milj. euroa.
Yhteisöveron tuottoarvion nousu johtuu eräiden yritysten odotettua
paremman tuloskehityksen vuoksi lokakuun lopulla tapahtuneista
vuoden 2007 yhteisöjen ennakoiden korotuksista. Ansio- ja pää-
omatuloveroarvion 437 milj. euron korotus aiheutuu lähinnä pää-
omatuloarvioiden kohoamisesta vuoden 2006 verotuksen valmistu-
misesta saatujen tietojen perusteella. Verovuoden 2006 verotus val-
mistui 31.10.2007, ja vasta tuolloin saatiin lopullinen tieto
pääomatuloveron tasosta vuonna 2006. Myös ansiotuloveroarviota
on tarkennettu. 

Autoveron tuottoarviota ehdotetaan vähennettäväksi 104 milj. eu-
rolla. Vähennys aiheutuu vuoden 2008 alussa voimaan tulevasta au-
toverotuksen muutoksesta. Metsähallituksen voiton tuloutusarviota
korotetaan 10,5 milj. eurolla.

Määrärahat ja tasapaino Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan nettomääräisesti
502,4 milj. euron lisäystä. Budjettitalouden ylijäämä pienenee täy-
dentävän esityksen johdosta 60,3 milj. euroa. Vuoden 2008 talous-
arviossa valtionvelan vähentäminen supistuu siten yhteensä
1 892,6 milj. euroon.

Tuottavuus Hallitus täsmensi marraskuun alussa tuottavuusohjelman toimen-
piteiden ajoittumista ja kohdentumista. Vuoden 2008 vähennysta-
voitteita on pääasiassa ajoitusmuutosten vuoksi tarkistettu 55 htv:lla
sisäasiainministeriön pääluokassa, 131 htv:lla puolustusministeriön
pääluokassa, -4 htv:lla opetusministeriön pääluokassa ja 83 htv:lla
työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa, mistä 33 htv:n tarkistus on
poikkihallinnollisissa rakennerahastotehtävissä. Lisäksi tavoitetta
on tarkistettu 33 htv:lla sosiaali- ja terveysministeriön pääluokassa,
mikä on huomioitu myös määrärahoissa.

Yliopistoille palautetaan tuottavuustoimenpiteiden aiheuttamasta
kustannushyödystä 5 milj. euroa aiemmin päätettyä enemmän.



YLEISPERUSTELUT
Y 7

Valtion virka- ja työehto-
sopimus

Valtiohallinnon henkilöstöä koskeva virka- ja työehtosopimus
vuosille 2007—2010 allekirjoitettiin 31.10.2007. Valtionhallinnon
henkilöstöä koskevaan virka- ja työehtosopimukseen sopimuskau-
delle 2007—2010 sisältyvät yleiskorotukset vuosille 2007—2009
ja paikallisesti toteuttavat erät vuosille 2008 ja 2009 sekä samapalk-
kaerä vuodelle 2010. Lisäksi siinä sovittiin valtion palkkausjärjes-
telmien siirtymäkausien saattamisesta päätökseen 1.1.2008 lukien
sekä eräistä tekstitarkistuksista.

Sopimuksesta vuodelle 2008 aiheutuvat lisämenot ovat yhteensä
243,3 milj. euroa vuoden 2008 talousarvioesitykseen verrattuna.

Osana edellisen, 30.9.2007 päättyneen sopimuskauden palkkapo-
litiikan suuntaamista valtionhallinnon palkkakilpailukykyä ja palk-
katasa-arvoa parantaviin toimenpiteisiin ehdotetaan 54 milj. euron
määrärahaa.

Kunta-alan palkka-
ratkaisun tukeminen

Kunta-alan palkkaratkaisun tukemiseksi sosiaali- ja terveyden-
huollon valtionosuuksia ehdotetaan lisättäväksi 150 milj. eurolla
vuonna 2008. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen
ehdotetaan kertaluonteista 18 milj. euron lisäystä kuntien tuloksel-
lisuushankkeisiin liittyen palkkausjärjestelmän edistämiseen.

Lisäksi valtio osallistuu kunta-alan ansiotason nousuun valtion-
osuuksien täysimääräisen indeksikorotuksen (5,2 %) kautta. Kunti-
en osuus yhteensä 413 milj. euron indeksikorotuksista on noin
374 milj. euroa vuonna 2008. Tästä ansiotason nousun osuus on
286 milj. euroa, josta 250 milj. euroa sisältyi jo vuoden 2008 varsi-
naiseen talousarvioesitykseen ja 36 milj. euroa täydentävään talous-
arvioesitykseen.

Taulukko 3. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen

Hallinnonala
Htv-vähennykset

2007—2008
Htv-vähennykset v. 2011

mennessä kumulatiivisesti

Valtioneuvoston kanslia -1 -9
Ulkoasiainministeriö -33 -111
Oikeusministeriö -87 -685
Sisäasiainministeriö -250 -692
Puolustusministeriö -265 -1 890
Valtiovarainministeriö -442 -1 694
Opetusministeriö -306 -1 325
Maa- ja metsätalousministeriö -139 -650
Liikenne- ja viestintäministeriö -67 -480
Työ- ja elinkeinoministeriö1) -198 -1 299
Sosiaali- ja terveysministeriö -38 -340
Ympäristöministeriö -46 -250
Poikkihallinnolliset 0 -220
Yhteensä -1 872 -9 645

1) Sisältää rakennerahastotehtävien vähennystä -10 htv v. 2008.
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Keskeiset määrärahojen 
muutokset

Tokion uuden suurlähetystökiinteistön tontin hankintaan ehdote-
taan 30 milj. euroa. Kyse on väliaikaisrahoituksesta, joka mahdol-
listaa hankkeen toteuttamisen ilman uusia pysyviä lisämenoja.

Suomen osallistumiseen EU:n kriisinhallintaoperaatioon Tshadis-
sa ja Keski-Afrikassa osoitetaan noin 4 milj. euroa ulkoasiainminis-
teriön ja 5 milj. euroa puolustusministeriön hallinnonalan kriisin-
hallintamäärärahojen sisäisin uudelleen kohdennuksin.

YK:n rauhanturvamenojen kasvun johdosta Suomen maksuosuu-
teen ehdotetaan noin 2 milj. euron lisäystä.

Ahvenanmaata koskeviin tehtäviin oikeusministeriöön ehdote-
taan 0,08 milj. euron lisäystä yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja
muihin menoihin.

Ammatillisen koulutuksen käyttökustannusten valtionosuutta eh-
dotetaan lisättäväksi 0,17 milj. eurolla johtuen Sukevan vankilatilan
alkuperäiskarjan siirrosta kahdelle opetusmaatilalle. Samasta syystä
rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenoihin ehdotetaan
0,1 milj. euron vähennystä.

Kulttuurilaitosten ja -yhteisöjen toimitilojen vuokriin ja muihin ti-
lakustannuksiin osoitetaan yleiskatteista rahoitusta yhteensä
21,35 milj. euroa, kun rahoitusosuus oli aiemmin tarkoitus kattaa
taiteen veikkausvoittovaroista. Samalla alennetaan veikkausvoitto-
varojen tuloutusta.

Täydennysesityksessä on ennakoitu puolustusvoimien NH90-kul-
jetushelikopterihankinnan viivästymisestä aiheutuvia seurauksia
puolustusmateriaalihankintojen tilausvaltuuksien menoajoitusten
muutoksilla.

EU-komissio on 30.10.2007 antanut valtiontukiluvan maa- ja
puutarhatalouden energiaverotuen maksamiseen. Vuoden 2007 ta-
lousarviossa ja toisessa lisätalousarviossa myönnettyä 35,7 milj. eu-
ron energiaverotukea ei ole mahdollista maksaa vuoden 2007 aika-
na. Vastaavan suuruinen määräraha sisällytetään tämän vuoksi vuo-
den 2008 täydentävään esitykseen.

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden valtuutta lisätään
6,5 milj. eurolla ja valtuutta työllisyysperusteisiin investointeihin
8,5 milj. eurolla äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitamiseen
Kotka-Hamina seutukunnan ja Itä-Lapin seutukunnan alueilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan nuorten matalapalkkatu-
en määrärahasta siirretään 6,75 milj. euroa opetusministeriön pää-
luokkaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja työllisyyttä edistäviin
toimenpiteisiin.

Kansaneläkelaitokselle ehdotetaan maksettavaksi 1,9 milj. euroa
korvausta elatustuen siirrosta kunnilta Kansaneläkelaitoksen hallin-
noitavaksi aiheutuvista tietojärjestelmäkustannuksista. Elatustuen
hallinnoinnin siirto tapahtuu vuonna 2009.

Talousarvioesitykseen sisältyneen laitoshoito-oikeuden laajenta-
misen rahoitusrakennetta ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että kun-
tien järjestämän laitoshoidon osalta kustannukset maksettaisiin ta-
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lousarvion yleiskatteiselta sotilasvammakorvausten momentilta,
jonka määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi 0,4 milj. eurolla. Vas-
taavan suuruista vähennystä ehdotetaan raha-automaattiyhdistyk-
sen tuottoon perustuvaan valtion korvaukseen sotainvalidien laitos-
ten käyttökustannuksiin.

Valtioneuvoston vuosiksi 2007—2009 asettaman sosiaaliturvan
uudistamiskomitean menojen kattamiseksi vuonna 2008 ehdotetaan
0,2 milj. euron määrärahalisäystä sosiaali- ja terveysministeriön toi-
mintamenoihin.

Täydennysesitykseen sisältyy myös ehdotus omistusasuntojen
korkotuesta annetun lain mukaisten omakotikorkotukilainojen
myöntämisen jatkamisesta vuonna 2008 kohdennettuna matalaener-
giatalojen rakentamiseen. Asuntorahaston velkasalkun hoitamiseksi
rahoitusmarkkinoiden kehitys huomioon ottaen mahdollisimman
edullisella tavalla ehdotetaan, että rahastolla saa olla kerrallaan ly-
hytaikaista lainaa enintään 3,5 mrd. euroa ja pitkäaikaista enintään
1 mrd. euroa.

Valtionvelan korkomenoista arvioidaan säästyvän 58 milj. euroa.
Säästö aiheutuu vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioesitykseen
sisältyvästä valtionvelan nettokuoletuksesta. Arviossa on otettu
huomioon myös korkotason toteutunut kehitys. 

Eräiden menoarvioiden 
tarkentuminen

Eräiden menojen tarvearviot ovat laskeneet. Tämän vuoksi esite-
tään alennettavaksi lapsilisien maksamiseen tarvittavaa määrärahaa
18,8 milj. eurolla ja maahanmuuttajien erityistuen määrärahaa
0,5 milj. eurolla. Sairausvakuutuslaista johtuviin menoihin esite-
tään 14 milj. euron määräraha-arvion alentamista johtuen lähinnä
lääkekorvausmenojen alenemisesta.

Eräiden menojen tarvearviot ovat nousseet. Tämän vuoksi työttö-
myysturvalain mukaiseen perusturvaan tarvittavaa määrärahaa esi-
tetään korotettavaksi 4 milj. eurolla. 

Eläkevakuutusmaksuissa huomioon otettavan työkyvyttömyys-
maksun ylijäämän palautuksen määrän korottaminen 0,6 prosenttiin
palkoista alentaa vakuutusmaksutuottoja maatalousyrittäjien ja yrit-
täjien eläkejärjestelmissä ja lisää valtion rahoitusosuuden kattami-
seen tarvittavan määrärahan tarvetta. Määrärahaa ehdotetaan lisät-
täväksi 2,7 milj. eurolla maatalousyrittäjän eläkelaista johtuviin me-
noihin ja 12 milj. eurolla yrittäjän eläkelaista johtuviin menoihin. 

Kansaneläkeindeksin oletettua hieman korkeammaksi vahviste-
tun tason perusteella esitetään perhe-eläkkeisiin 0,1 milj. euron, val-
tion osuuteen kansaneläkelaista johtuviin menoihin 6 milj. euron ja
rintamalisiin 0,3 milj. euron määrärahalisäystä.

Vaalikauden kehysVuoden 2008 kehystasoa tarkistetaan vastaamaan hinta- ja kus-
tannustasossa tapahtuneita muutoksia yhteensä 331 milj. eurolla.
Korjauksesta 297 milj. euroa aiheutuu valtion palkkausmenojen
kasvusta uuden työ- ja virkaehtosopimuksen sekä palkkakilpailuky-
vyn kehittämisen johdosta ja noin 40 milj. euroa valtionosuusindek-
sin tarkentumisesta. Loppu 5 milj. euroa on seurausta KEL- ja
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TyEL-indeksien vahvistamisen aiheuttamasta hintatason noususta.
Kehystasoa on korjattu jo aiemmin budjetoitujen maa- ja puutarha-
talouden energiaverotuen ja kuljetushelikopterihankintojen maksu-
aikataulujen muutoksia vastaavasti. Tarkistuksen jälkeen menoke-
hys vuodelle 2008 on 34 236 milj. euroa. 

Kehykseen kuuluvien määrärahojen yhteissummaksi vuodelle
2008 ehdotetaan 33 890 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi varauk-
seksi jää 46 milj. euroa 300 milj. euron lisäbudjettivarauksen lisäk-
si. Kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi ehdotetaan 9 739 milj. euroa.

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa

Osasto
Hallituksen esitys

talousarvioksi
Täydentävä

esitys Yhteensä

11. Verot ja veronluonteiset tulot 38 047 047 000 443 000 000 38 490 047 000
12. Sekalaiset tulot 4 806 604 000 -11 406 000 4 795 198 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 983 930 000 10 500 000 1 994 430 000
15. Lainat 242 000 000 - 242 000 000
Yhteensä 45 079 581 000 442 094 000 45 521 675 000

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, 
euroa

Pääluokka
Hallituksen esitys

talousarvioksi
Täydentävä

esitys Yhteensä

21. Eduskunta 122 078 000 - 122 078 000
22. Tasavallan presidentti 9 338 000 210 000 9 548 000
23. Valtioneuvosto 60 652 000 878 000 61 530 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 095 743 000 38 930 000 1 134 673 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 725 293 000 22 085 000 747 378 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 073 753 000 39 171 000 1 112 924 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 425 657 000 -7 962 000 2 417 695 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 6 748 998 000 121 231 000 6 870 229 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 888 756 000 90 873 000 6 979 629 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 795 896 000 9 879 000 2 805 775 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 090 131 000 31 989 000 2 122 120 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 2 413 358 000 18 473 000 2 431 831 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 13 935 000 000 189 199 000 14 124 199 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 319 999 000 5 464 000 325 463 000
36. Valtionvelan korot 2 422 000 000 -58 000 000 2 364 000 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen) 43 126 652 000 502 420 000 43 629 072 000

37. Valtionvelan vähentäminen 1 952 929 000 -60 326 000 1 892 603 000
Yhteensä 45 079 581 000 442 094 000 45 521 675 000
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T U L O A R V I O T

Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulovero
Momentille arvioidaan kertyvän

14 790 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys talousarvioesityksen 14 243 000 000

euroon nähden on 547 000 000 euroa. Lisäyk-
sestä 110 000 000 euroa aiheutuu yhteisöveron
tuottoarvion noususta. Eräiden yritysten odo-
tettua paremman tuloskehityksen vuoksi loka-
kuun lopulla vuoden 2007 yhteisöjen ennakoi-
ta on korotettu. Lisäyksestä 437 000 000 euron
ansio- ja pääomatuloveroarvion korotus aiheu-
tuu lähinnä pääomatuloarvioiden kohoamises-

ta vuoden 2006 verotuksen valmistumisesta
saatujen tietojen perusteella. Verovuoden 2006
verotus valmistui 31.10.2007, ja vasta tuolloin
saatiin lopullinen tieto pääomatuloveron tasos-
ta vuonna 2006. Myös ansiotuloveroarviota on
tarkennettu. 

2008 talousarvio 14 790 000 000
2007 IV lisätalousarvio 1 041 000 000
2007 II lisätalousarvio 336 000 000
2007 I lisätalousarvio 200 000 000
2007 talousarvio 12 721 000 000
2006 tilinpäätös 12 900 601 982
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10. Muut verot

03. Autovero
Momentille arvioidaan kertyvän

1 266 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys 104 000 000 euroa talousarvioesi-

tyksen 1 370 000 000 euroon nähden aiheutuu
vuoden 2008 alussa voimaan tulevaksi ehdote-
tusta autoverotuksen muutoksesta. Hallitus on
antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen
liittyvän esityksen autoverolain muuttamisesta
(HE 147/2007 vp) siten, että henkilöautojen

autoveroprosentin suuruus porrastettaisiin li-
neaarisesti auton polttoaineen kulutusta vas-
taavien hiilidioksidipäästöjen perusteella.
Vuonna 2008 uusien henkilöautojen myynnin
arvioidaan olevan 165 000 kappaletta.

2008 talousarvio 1 266 000 000
2007 IV lisätalousarvio -192 000 000
2007 talousarvio 1 350 000 000
2006 tilinpäätös 1 304 304 340
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Osasto 12
SEKALAISET TULOT

29. Opetusministeriön hallinnonala

88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpa-
jaisten voittovaroista

Momentille arvioidaan kertyvän
407 910 000 euroa.

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

Vähennys talousarvioesityksen 418 916 000
euroon nähden on 11 006 000 euroa.

2008 talousarvio 407 910 000
2007 talousarvio 397 755 000
2006 tilinpäätös 397 630 095

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

90.  (12.33.92) Raha-automaattiyhdistyksen
tuotto

Momentille arvioidaan kertyvän
420 995 000 euroa.

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

Vähennys 400 000 euroa talousarvioesityk-
sen 421 395 000 euroon nähden aiheutuu siitä,
että talousarvioesitykseen sisällytettyä ehdo-
tusta sotainvalidien laitoshoidon laajentami-
sesta 25 prosentin sotainvalideihin ei voida ra-
hoittaa raha-automaattiyhdistyksen tuottova-

roilla silloin kun laitoshoito järjestetään
kuntien toimesta. Tältä osin laitoshoidosta ai-
heutuvat kustannukset esitetään nyt maksetta-
viksi valtion varoista momentilta 33.50.51.
Vähennyksen johdosta tuloarviosta moment-
tien 33.50.52, 55 ja 56 menoihin käytettävä yh-
teismäärä alenee talousarvioesityksen
109 395 000 eurosta 108 995 000 euroon.

2008 talousarvio 420 995 000
2007 talousarvio 409 495 000
2006 tilinpäätös 396 965 000
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Osasto 13
KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
Momentille arvioidaan kertyvän

183 700 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 10 500 000 euroa talousarvioesityk-

sen 173 200 000 euroon nähden johtuu vuotta

2007 koskevan Metsähallituksen voiton tulou-
tusarvion kasvusta.

2008 talousarvio 183 700 000
2007 II lisätalousarvio 49 310 000
2007 talousarvio 109 600 000
2006 tilinpäätös 99 300 000
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M Ä Ä R Ä R A H A T

Pääluokka 21
EDUSKUNTA

30. Ulkopoliittinen instituutti

S e l v i t y s o s a :  Talousarvioesitykseen nähden luvun nimike on muutettu.

01.  (21.30.21) Ulkopoliittisen instituutin toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

S e l v i t y s o s a :  Talousarvioesitykseen
nähden momentin nimike on muutettu.

2008 talousarvio 2 885 000
2007 IV lisätalousarvio 430 000
2007 talousarvio 1 500 000
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Pääluokka 22
TASAVALLAN PRESIDENTTI

02. Tasavallan presidentin kanslia

01.  (22.02.21) Tasavallan presidentin kans-
lian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 6 743 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 210 000 euroa talousarvioesityksen

6 533 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 6 743 000
2007 IV lisätalousarvio 33 000
2007 II lisätalousarvio —
2007 talousarvio 6 913 000
2006 tilinpäätös 8 770 000
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Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTO

01. Valtioneuvosto

01. Palkkaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 4 899 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 126 000 euroa talousarvioesityksen
4 773 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 4 899 000
2007 IV lisätalousarvio 17 000
2007 II lisätalousarvio 559 000
2007 talousarvio 4 028 000
2006 tilinpäätös 3 885 723

02.  (23.02, 31.99, osa ja 32.70) Valtioneuvoston kanslia

01.  (23.02.21) Valtioneuvoston kanslian toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 25 676 000 euroa.
Valtoneuvoston kanslian organisaation uu-

delleen järjestelyyn liittyen muutetaan
1.1.2008 lukien omistajaohjausyksikön johta-
jan, hallitusneuvos, hallintojohtajan ja raken-
nusneuvoksen virkojen nimikkeet osastopääl-
liköiksi.

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

leeksi. Nykyinen talousarvioesityksen toinen
kappale siirtyy päätösosan kolmanneksi kap-
paleeksi.

Lisäys 631 000 euroa talousarvioesityksen
25 045 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 25 676 000
2007 IV lisätalousarvio 431 000
2007 II lisätalousarvio 1 127 000
2007 talousarvio 22 574 000
2006 tilinpäätös 21 450 000
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03. Oikeuskanslerinvirasto

01.  (23.03.21) Oikeuskanslerinviraston toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 939 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 121 000 euroa talousarvioesityksen

2 818 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 2 939 000
2007 IV lisätalousarvio 19 000
2007 talousarvio 2 847 000
2006 tilinpäätös 2 818 000

99. Valtioneuvoston muut menot

20.  (23.99.21) Pääministerin ja hänen avus-
tajiensa matkat (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää Eurooppa-neuvoston
kokouksista sekä pääministerin työvierailuista
ja muista matkoista aiheutuvien menojen kor-
vaamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös val-
tioneuvoston kansliassa toimivien muiden mi-
nisterien valtioneuvoston kanslian toimialasta
johtuvien matkustusmenojen korvaamisen
sekä ministerin vieraanvaraisuuteen. Lisäksi
määrärahaa saa käyttää pääministeriä välittö-
mästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten
sekä muun ministerin yksinomaan valtioneu-

voston kanslian toimialalla toimivan erityis-
avustajan matkustusmenojen korvaamiseen.

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

Tekstilisäys päätösosan viimeisessä virk-
keessä talousarvioesitykseen nähden aiheutuu
vuoden 2007 neljännessä lisätalousarvioesi-
tyksessä ehdotetusta muutoksesta.

2008 talousarvio 812 000
2007 IV lisätalousarvio —
2007 talousarvio 812 000
2006 tilinpäätös 510 297
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Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ulkoasiainhallinto

01.  (24.01.21) Ulkoasiainhallinnon toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
195 350 000 euroa.

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

Lisäys 4 236 000 euroa talousarvioesityksen
191 114 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 195 350 000
2007 IV lisätalousarvio 666 000
2007 II lisätalousarvio 3 000 000
2007 talousarvio 184 935 000
2006 tilinpäätös 182 420 000

76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkimi-
nen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Tokion uuden suur-

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

arvioesitykseen.
Suomen Japanin suurlähetystön kiinteistö-

hankkeessa on saatu Japanin valtiovarainmi-
nisteriöltä tarjous uuden tontin hankkimiseksi,
jonka tarjousaika päättyy vuoden 2008 kevääl-
lä. Hankintaa varten tarvitaan väliaikaisrahoi-
tusta. Hanke toteutetaan ilman pysyviä lisä-
menoja hyödyntäen nykyisin omistetun kiin-
teistön arvoa.

2008 talousarvio 30 000 000
2006 tilinpäätös 1 000 000

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

20.  (24.99.21) Tilapäinen edustus kansain-
välisissä neuvotteluissa (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 550 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Lisäys 337 000 euroa talousarvioesityksen
2 213 000 euroon nähden aiheutuu lisäänty-
neistä valtio- ja ministerivierailujen menoista.

2008 talousarvio 2 550 000
2007 IV lisätalousarvio 300 000
2007 talousarvio 2 213 000
2006 tilinpäätös 1 957 949



24.9920

21.  (24.99.22) Suomalaisten kriisinhallinta-
joukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 58 537 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappale kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan
ensimmäisen kappaleen ja käyttösuunnitelma
talousarvioesityksen momentin käyttösuunni-
telman.

Lisäys 2 156 000 euroa talousarvioesityksen
56 381 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

Talousarvioesitykseen nähden momentin
käyttösuunitelmaan lisätään uudet kohdat
11. Suomen Libanonin kriisinhallintaoperaati-
on menot ja 13. EU:n Tshadin ja Keski-Afri-
kan kriisinhallintaoperaation menot. Suomen
osallistumisesta Libanonin kriisihallintaope-
raatioon vuonna 2008 aiheutuu 42 000 euron
menot uuteen käyttösuunnitelmakohtaan 11.
Määrärahalla katetaan yhden henkilön kahden

kuukauden palkkausmenot. Suomen osallistu-
misesta EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan krii-
sinhallintaoperaatioon vuonna 2008 aiheutuu
4 180 000 euron menot uuteen käyttösuunni-
telmakohtaan 13.  Suunnittelun perustana on
käytetty 60 henkilön vahvuutta 12 kuukaudek-
si. Käyttösuunnitelmakohdan 01. määrärahaa
on lisätty 343 000 euroa talousarvioesityksen
käyttösuunnitelmaan nähden. Lisäys aiheutuu
lisäpalkkakustannuksista. Käyttösuunnitelma-
kohdan 04. määrärahan lisäys 1 223 000 euroa
aiheutuu Suomen johtovaltiovastuun myötä
tarkentuneista suunnitteluperusteista. Alkupe-
räinen suunnitelma vuodelle 2008 oli laadittu
400 henkilön vahvuuden mukaan. Tarkennettu
suunnitelma on laskettu vuoden 2008 elokuus-
ta alkaen 450 henkilön vahvuuden mukaan.
Käyttösuunnitelmakohdan 08. menot ovat tar-
kentuneet. Lisäys 1 100 000 euroa aiheutuu 10
henkilön lisäyksestä ISAF-operaatioon Afga-
nistanissa ja vähennys 153 000 euroa aiheutuu
menojen tarkentumisesta. Käyttösuunnitelma-
kohtien 01., 04. ja 08.  muutokset sekä uudet
käyttösuunnitelmakohdat 11. ja 13. katetaan
käyttösuunnitelmakohdasta 09.

2008 talousarvio 58 537 000
2007 IV lisätalousarvio 255 000
2007 II lisätalousarvio —
2007 talousarvio 66 767 000
2006 tilinpäätös 49 572 613

22.  (24.99.25) Siviilihenkilöstön osallistu-
minen kriisinhallintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 14 373 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 237 000 euroa talousarvioesityksen
14 136 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 14 373 000
2007 IV lisätalousarvio 36 000
2007 talousarvio 14 136 000
2006 tilinpäätös 9 981 384

Käyttösuunnitelma €

01. EU:n taisteluosastojen koulutus- 
ja valmiusmenot  2 838 000

02. AMIS II-operaation menot, Sudan 105 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation 

menot (UNMIL-operaatio) 212 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallinta-

joukon menot (KFOR-operaatio) 25 020 000
05. Yhteiset menot 2 775 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan 

kriisinhallintajoukon menot 
(ALTHEA/EUFOR-operaatio) 4 152 000

07. YKSOS:n menot (UNMIS-
operaatio), Sudan 213 000

08. SRJA:n menot (ISAF-operaatio), 
Afganistan 9 724 000

09. Varalla käynnissä olevien 
operaatioiden lisämenoihin ja 
niiden jatkamiseen, mahdollisiin 
uusiin rauhanturvaamis-
operaatioihin sekä muihin rauhan-
turvamenoihin 9 276 000

11. Suomen Libanonin kriisinhallinta-
operaation menot 42 000

13. EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan 
kriisinhallintaoperaation menot 4 180 000

Yhteensä 58 537 000
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66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 97 852 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Lisäys 1 964 000 euroa talousarvioesityksen
95 888 000 euroon nähden aiheutuu Suomen

maksuosuuksien kasvusta YK:n rauhanturva-
menoihin. Lisäyksessä on otettu huomioon va-
luuttakurssimuutokset.

2008 talousarvio 97 852 000
2007 talousarvio 94 888 000
2006 tilinpäätös 75 882 020
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Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  (25.01 ja 25.10, osa) Ministeriö ja hallinto

01.  (25.01.21) Oikeusministeriön toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
25 321 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälis-
ten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuk-
sien maksamiseen.

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

Lisäys talousarvioesityksen 24 418 000 eu-
roon nähden on 903 000 euroa, mistä 80 000
euroa aiheutuu Ahvenanmaata koskeviin teh-
täviin liittyvistä yhden henkilötyövuoden palk-
kaus- ja muista menoista sekä 823 000 euroa
valtion virka- ja työehtosopimuksesta.

Lisäksi talousarvioesitykseen nähden mo-
mentin päätösosan toinen kappale on tarpeetto-
mana poistettu, koska se on päällekkäinen toi-
mintamenomomentin vakiosisällön kanssa.

2008 talousarvio 25 321 000
2007 IV lisätalousarvio 328 000
2007 II lisätalousarvio 35 000
2007 talousarvio 23 526 000
2006 tilinpäätös 24 195 000

03.  (25.01.22, osa) Eräiden virastojen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
6 192 000 euroa.

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

Lisäys 179 000 euroa talousarvioesityksen
6 013 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 6 192 000
2007 IV lisätalousarvio 25 000
2007 talousarvio 5 225 000
2006 tilinpäätös 5 191 000

04.  (25.01.22, osa) Tutkimus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 727 000 euroa.

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

Lisäys 56 000 euroa talousarvioesityksen
1 671 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 1 727 000
2007 IV lisätalousarvio 8 000
2007 talousarvio 1 637 000
2006 tilinpäätös 1 557 000
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20.  (25.01.27 ja 10.27) Erityismenot (arvio-
määräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
5) enintään 200 000 euroa Tuusulan kunnan

Jokelan koulukeskuksessa tapahtuneen ampu-
misvälikohtauksen tutkinnasta aiheutuvien
menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta viisi lisätään talousarvioesityksen mo-

mentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi
viisi.

2008 talousarvio 7 400 000
2007 IV lisätalousarvio —
2007 talousarvio 7 400 000
2006 tilinpäätös 7 292 066

10.  (25.10, osa ja 25.30) Tuomioistuimet ja oikeusapu

01.  (25.10.21) Korkeimman oikeuden toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 7 341 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 312 000 euroa talousarvioesityksen

7 029 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 7 341 000
2007 IV lisätalousarvio 49 000
2007 talousarvio 7 000 000
2006 tilinpäätös 7 004 000

02.  (25.10.22) Korkeimman hallinto-oikeu-
den toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 9 121 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 392 000 euroa talousarvioesityksen

8 729 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 9 121 000
2007 IV lisätalousarvio 61 000
2007 talousarvio 8 500 000
2006 tilinpäätös 8 503 000

03.  (25.10.23) Muiden tuomioistuinten toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
223 254 000 euroa.

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

Lisäys 8 238 000 euroa talousarvioesityksen
215 016 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 223 254 000
2007 IV lisätalousarvio 1 294 000
2007 talousarvio 204 627 000
2006 tilinpäätös 200 564 000

04.  (25.30.21) Oikeusaputoimistojen ja ku-
luttajariitalautakunnan toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
24 239 000 euroa.

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

Lisäys 1 187 000 euroa talousarvioesityksen
23 052 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 24 239 000
2007 IV lisätalousarvio 188 000
2007 talousarvio 22 705 000
2006 tilinpäätös 22 059 000
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20.  (25.40 ja 26.07, osa) Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta

01.  (25.40.21 ja 26.07.21, osa) Ulosottolai-
toksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
89 135 000 euroa.

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

Lisäys 3 066 000 euroa talousarvioesityksen
86 069 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 89 135 000
2007 IV lisätalousarvio 573 000
2007 II lisätalousarvio 122 000
2007 talousarvio 85 097 000
2006 tilinpäätös 84 494 000

30.  (25.60) Syyttäjät

01.  (25.60.21 ja 26.07.21, osa) Syyttäjälai-
toksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 38 410 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 1 511 000 euroa talousarvioesityksen
36 899 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 38 410 000
2007 IV lisätalousarvio 239 000
2007 talousarvio 33 972 000
2006 tilinpäätös 33 511 000

40.  (25.50) Rangaistusten täytäntöönpano

01.  (25.50.21) Rangaistusten täytäntöönpa-
non toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
213 058 000 euroa. 

Määrärahasta saa käyttää Vankeinhoitolai-
toksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien
henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien
alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon lai-
tosmyymälöiden myyntitulot, Satakunnan
vankilan toiminnan tulot, Rikosseuraamusalan
koulutuskeskuksen tulot, tulot mielentilatutki-
muksista ja vaarallisuusarvioinneista sekä
EU:lta saatavat tulot lukuun ottamatta maata-
loustukia.

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

Muutos talousarvioesityksen 206 817 000
euroon nähden on 6 241 000 euroa, missä on
otettu huomioon lisäyksenä 5 000 euroa uuteen
palkkausjärjestelmään siirtymisestä ja
6 332 000 euroa valtion virka- ja työehtosopi-
muksesta sekä vähennyksenä 96 000 euroa al-
kuperäiskarjan hoitoon liittyvien tehtävien
momentille 29.20.30 siirrosta.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousar-
vioesitykseen liittyvän esityksen (HE 89/2007
vp) rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta
annetun lain (135/2001) muuttamiseksi siten,
että Vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan suo-
ritteiden hinnoitteluperusteet eivät enää perus-
tuisi valtion maksuperustelakiin (150/1992),
vaan niistä säädettäisiin rangaistusten täytän-
töönpanon hallinnosta annetussa laissa. Tämä
merkitsee, että maksuperustelain mukaisesta
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hintatukijärjestelmästä luovuttaisiin, mistä
syystä hintatukea koskeva kohta on poistettu
talousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sesta kappaleesta. Muutoksella ei ole vaikutus-
ta momentin määrärahaan. Hintatukijärjestel-
mästä luopuminen on tekninen muutos eikä
vaikuta itse toimintaan millään tavalla. Muutos
ei vaikuta todellisiin tuottoihin tai kustannuk-
siin.

Talousarvioesityksen momentin päätösosan
kolmannen kappaleen muutos merkitsee, että
nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myös

tulot Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
tilaamista vaarallisuusarvioinneista, jotka kos-
kevat koko rangaistusaikansa suorittamaan
määrättyjä vankeja.

2008 talousarvio 213 058 000
2007 IV lisätalousarvio 1 220 000
2007 II lisätalousarvio 2 900 000
2007 talousarvio 198 580 000
2006 tilinpäätös 193 730 000
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Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  (26.01, osa ja 34.01, osa) Hallinto

01.  (26.01.21, osa ja 34.01.21, osa) Sisäasi-
ainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
28 304 000 euroa.

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

Muutos talousarvioesityksen 27 252 000 eu-
roon nähden on 1 052 000 euroa, missä on
otettu huomioon lisäyksenä 169 000 euroa siir-
tona momentilta 32.01.01, 106 000 euroa kah-
den viran palkkaus- ja muiden menojen siirto-
na momentilta 26.10.01 ja 847 000 euroa val-
tion virka- ja työehtosopimuksesta sekä
vähennyksenä 70 000 euroa yhden viran palk-
kaus- ja muiden menojen siirtona momentille
28.01.01.

2008 talousarvio 28 304 000
2007 IV lisätalousarvio 426 000
2007 II lisätalousarvio 150 000
2007 talousarvio 21 006 000
2006 tilinpäätös 19 167 000

03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
17 992 000 euroa.

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

Muutos talousarvioesityksen 16 902 000 eu-
roon nähden on 1 090 000 euroa, missä on
otettu huomioon lisäyksenä 600 000 euroa siir-
tona momentilta 26.01.20 liittyen hallin-
nonalan tietoliikennemenojen siirtämiseen tie-
totekniikkakeskuksen maksettaviksi, 40 000
euroa yhden viran palkkaus- ja muiden meno-
jen siirtona momentilta 26.10.01 ja 600 000
euroa valtion virka- ja työehtosopimuksesta
sekä vähennyksenä 150 000 euroa siirtona mo-
mentille 26.30.02.

2008 talousarvio 17 992 000

20.  (26.01.22) Tietohallinnon yhteiset menot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 632 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 600 000 euroa talousarvioesityk-
sen 3 232 000 euroon nähden aiheutuu siirros-
ta momentille 26.01.03 liittyen hallinnonalan
tietoliikennemenojen siirtämiseen tietotekniik-
kakeskuksen maksettaviksi.

2008 talousarvio 2 632 000
2007 talousarvio 5 212 000
2006 tilinpäätös 5 212 000
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22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahan-
muuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha
3 v)

Määrärahaa saa käyttää:
2) teknisen avun ja edellä mainittujen ohjel-

mien toteuttamiseen tarvittavan ja näihin tehtä-
viin kohdennettavan sisäasiainministeriön hal-
linnonalan eri virastojen, enintään 10 henkilö-
työvuotta vastaavan, henkilöstön

palkkausmenojen maksamiseen sekä ohjelmi-
en toteuttamisen kannalta muiden välttämättö-
mien kulutusmenojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta kaksi korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen toisen
kohdan.

2008 talousarvio 10 000

10.  (26.07, osa ja 26.75) Poliisitoimi

01.  (26.07.21, osa ja 75.21) Poliisitoimen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
631 066 000 euroa.

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

Muutos talousarvioesityksen 604 818 000
euroon nähden on 26 248 000 euroa, missä on
otettu huomioon lisäyksenä 26 429 000 euroa
valtion virka- ja työehtosopimuksesta sekä vä-
hennyksenä 181 000 euroa neljän viran palk-

kaus- ja muiden menojen siirtona, mistä
106 000 euroa aiheutuu kahden viran siirrosta
momentille 26.01.01, 40 000 euroa yhden vi-
ran siirrosta momentille 26.01.03 ja 35 000 eu-
roa yhden viran siirrosta momentille 28.01.10.

2008 talousarvio 631 066 000
2007 IV lisätalousarvio 6 626 000
2007 II lisätalousarvio 1 000 000
2007 talousarvio 607 149 000
2006 tilinpäätös 610 363 000

20.  (26.90) Rajavartiolaitos

01.  (26.90.21) Rajavartiolaitoksen toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
209 929 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
3) rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa

olevien merivartioasemien ja partiomajojen ra-
kennusten sekä rakenteiden, ilma-alustukikoh-
tien rakennusten ja rakenteiden sekä muiden
rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijait-
sevien rajavalvontaan käytettävien rakennus-
ten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uu-
disrakentamisesta aiheutuvien menojen mak-
samiseen.

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

Lisäys 8 324 000 euroa talousarvioesityksen
201 605 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 209 929 000
2007 IV lisätalousarvio 1 380 000
2007 II lisätalousarvio 173 000
2007 talousarvio 199 605 000
2006 tilinpäätös 199 124 000
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70.  (26.90.70) Ilma- ja vartioalusten han-
kinta (siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää:
3) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista

aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin me-
noihin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta kolme lisätään talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi
kolme.

2008 talousarvio 5 318 000
2006 tilinpäätös 482 000

30.  (26.01, osa ja 80) Pelastustoimi ja hätäkeskukset

01.  (26.80.21, osa) Pelastustoimen toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
13 711 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
3) Turvatekniikan keskuksen pelastustoimen

laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviran-
omaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tu-
lossopimuksen mukaisien pelastustoimen ke-
hitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimin-
tamenoihin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohta kolme lisätään
talousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdaksi kolme.

Lisäys talousarvioesityksen 13 154 000 eu-
roon nähden on 557 000 euroa, mistä 378 000
euroa aiheutuu valtion virka- ja työehtosopi-
muksesta, 120 000 euroa yhden henkilötyö-
vuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta
momentilta 26.30.02 ja 59 000 euroa Pelastus-
opiston uuteen palkkausjärjestelmään siirtymi-
sestä.

2008 talousarvio 13 711 000
2007 IV lisätalousarvio 71 000
2007 talousarvio 13 382 000
2006 tilinpäätös 14 733 000

02.  (26.80.21, osa) Hätäkeskuslaitoksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
53 571 000 euroa.

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

Muutos talousarvioesityksen 51 691 000 eu-
roon nähden on 1 880 000 euroa, missä on
otettu huomioon lisäyksenä 150 000 euroa siir-
tona momentilta 26.01.03 ja 1 850 000 euroa
valtion virka- ja työehtosopimuksesta sekä vä-
hennyksenä 120 000 euroa yhden henkilötyö-
vuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona
momentille 26.30.01.

2008 talousarvio 53 571 000
2007 IV lisätalousarvio 280 000
2007 talousarvio 47 707 000
2006 tilinpäätös 47 599 000

40.  (26.02 ja 34.07) Maahanmuutto

01.  (26.02.21) Maahanmuuttoviraston toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
13 643 000 euroa.

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

Lisäys 503 000 euroa talousarvioesityksen
13 140 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.
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2008 talousarvio 13 643 000
2007 IV lisätalousarvio 79 000
2007 talousarvio 13 192 000
2006 tilinpäätös 13 029 000

02.  (34.07.21) Pakolaisten ja turvapaikan-
hakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 7 587 000 euroa.

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

Lisäys 117 000 euroa talousarvioesityksen
7 470 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 7 587 000
2007 IV lisätalousarvio 21 000
2007 II lisätalousarvio 402 000
2007 talousarvio 7 739 000
2006 tilinpäätös 7 902 609
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  (27.01 ja 27.92) Puolustuspolitiikka ja hallinto

01.  (27.01.21) Puolustusministeriön toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 20 201 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 383 000 euroa talousarvioesityksen
19 818 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 20 201 000
2007 IV lisätalousarvio 59 000
2007 talousarvio 13 568 000
2006 tilinpäätös 13 167 000

10. Sotilaallinen maanpuolustus

01.  (27.10.21) Puolustusvoimien toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 449 858 000 euroa.

Valtuus
Vuonna 2008 saa tehdä puolustusvoimien

toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelu-
jen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuk-
sia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle me-
noja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään
30 905 000 euroa ja vuoden 2010 loppuun
mennessä enintään 37 590 000 euroa.

Vuonna 2008 saa tehdä sopimuksia Käyttö-
ajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuden sito-
matta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta
aiemmin talousarviossa päätettyä menojen
vuotuista jakaumaa.

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

tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toinen kappale korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan kolmannen kap-
paleen. Päätösosan kolmas kappale lisätään
talousarvioesityksen momentin päätösosan
neljänneksi kappaleeksi ja nykyiset neljäs ja
viides kappale siirtyvät viidenneksi ja kuuden-
neksi kappaleeksi. 

Lisäys 38 355 000 euroa talousarvioesityk-
sen 1 411 503 000 euroon nähden aiheutuu
valtion virka- ja työehtosopimuksesta.

Vuoden 2008 toimintamenojen tilausvaltuu-
den pienentäminen 4 400 000 eurolla talousar-
vioesityksessä esitettyyn tilausvaltuuden ko-
konaismäärään 41 990 000 euroa verrattuna
johtuu maavoimien huoltovastuulla olevan
materiaalin kunnossapitohankkeen (KUJA)
keskeneräisyydestä. Vuoden 2007 talousarvi-
ossa oleva Käyttöajoneuvojen hankinnat -ti-



27.10 31

lausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että
tilausvaltuuteen suunniteltuja maantiekuorma-
autohankintoja ei saada tehtyä vuoden 2007 ai-
kana.

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen
muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu
seuraavaksi:

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

2008 2009 2010 2011 2012—

Valtuuden
käytöstä

aiheutuvat
kaikki
menot

yhteensä

KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito 
-tilausvaltuus
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 2 428 1 974 1 973 1 974 3 947 12 296
KASI-järjestelmän tilausvaltuus yhteensä 2 428 1 974 1 973 1 974 3 947 12 296
ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 2 360 2 430 4 790
ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus 
yhteensä 2 360 2 430 4 790
Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen ti-
lausvaltuus
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 4 105 4 105 3 079 11 289
Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen tilaus-
valtuus yhteensä 4 105 4 105 3 079 11 289
Vuoden 2006 toimintamenojen tilaus-
valtuus
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 7 946 7 946
Vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuus 
yhteensä 7 946 7 946
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 1 850 1 700 1 800 5 350
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 
yhteensä 1 850 1 700 1 800 5 350
Vuoden 2007 toimintamenojen tilaus-
valtuus
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 31 900 10 300 42 200
Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus 
yhteensä 31 900 10 300 42 200
Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 3 000 3 000 6 000
Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus yhteensä 3 000 3 000 6 000
Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilaus-
valtuus
Vuoden 2008 sitoumukset 7 270 6 250 9 030 22 550
Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuus 
yhteensä 7 270 6 250 9 030 22 550
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2008 talousarvio 1 449 858 000
2007 IV lisätalousarvio 11 753 000
2007 II lisätalousarvio —
2007 talousarvio 1 357 049 000
2006 tilinpäätös 1 334 348 000

18.  (27.10.16) Puolustusmateriaalihankin-
nat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 622 763 000 euroa. 
Määrärahasta saa käyttää 531 514 372 euroa

aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista
ja niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssi-
muutoksista aiheutuvien menojen maksami-
seen sekä 62 658 628 euroa muihin puolustus-
materiaalihankintoihin.

Valtuus
Sen johdosta, että aikaisemmissa talousarvi-

oissa hyväksyttyjen tilausvaltuuksien perus-
teella ei kaikilta osin ole ollut mahdollista teh-
dä sopimuksia, saa vuoden 2008 aikana tehdä
sopimuksia Helikopterien huolto- ja tukeutu-
misjärjestelmien kehittämisen (HTH), Valmi-
usyhtymien varustamisen täydentämisen
(VYV 2), Suomen sotataloudellisen valmiu-
den kehittämisen (STALVA), Raskaan rake-
tinheitinjärjestelmän (MLRS), Puolustusvoi-
mien materiaalisen kehittämisen (PVKEH
2006) sekä Puolustusvoimien materiaalisen
kehittämisen (PVKEH 2007) tilausvaltuuksien
sitomatta olevaa määrää vastaavasti muutta-

matta aiemmin talousarvioissa päätettyjä me-
nojen vuotuisia jakaumia.

Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hanke-
valmistelu (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuu-
den osalta saadaan sitoa uudelleen tilausval-
tuuden varoja vuonna 2008 valtuuden sitomat-
ta olevaa määrää sekä purettavia sopimuksia
vastaavalla määrällä.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toinen kappale korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan kolmannen kap-
paleen. Päätösosan valtuuskohdan
ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan valtuuskohdan
ensimmäisen kappaleen ja valtuuskohdan toi-
nen kappale lisätään talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan valtuuskohdan toiseksi
kappaleeksi. Valtuuskohdan nykyiset toinen,
kolmas ja neljäs kappale siirtyvät kolmannek-
si, neljänneksi ja viidenneksi kappaleeksi.

HTH -tilausvaltuuden uudistaminen johtuu
siitä, että tilausvaltuuteen sisältyy materiaali-
hankintoja, joita koskevia sopimuksia ei ole
mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä
vuonna 2007 johtuen NH90 -kuljetushelikop-
tereiden toimitusten myöhästymisestä.

VYV 2- ja STALVA -tilausvaltuuksien uu-
distaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuksiin
sisältyy aikaisemmin tehtyjä materiaalihankin-
tasopimuksia, joista on vapautunut määräraho-

Taistelijan vaatetushankinnat -tilaus-
valtuus
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 2 000 2 000 4 000
Taistelijan vaatetushankinnat -tilausvaltuus 
yhteensä 2 000 2 000 4 000
Sodankylän vaatetuskorjaamon palvelu-
hankinta -tilausvaltuus
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 1 436 1 408 1 392 1 392 4 176 9 804
Sodankylän vaatetuskorjaamon palvelu-
hankinta -tilausvaltuus yhteensä 1 436 1 408 1 392 1 392 4 176 9 804
Vuoden 2008 toimintamenojen tilaus-
valtuus
Vuoden 2008 sitoumukset 30 905 6 685 37 590
Vuoden 2008 toimintamenojen tilausvaltuus 
yhteensä 30 905 6 685 37 590
Valtuudet yhteensä 62 445 64 222 23 859 5 166 8 123 163 815
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ja uudelleen sidottavaksi tilausvaltuuksien si-
sällä.

MLRS -tilausvaltuuden uudistaminen johtuu
siitä, että tilausvaltuuteen sisältyy ajoneuvo-
hankintoja, jotka kilpailutetaan uudelleen yh-
dessä Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausval-
tuuden kanssa.

PVKEH 2006 -tilausvaltuuden uudistaminen
johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyviä
ITO 90 -hankintoja on kilpailutettu uudelleen
ja uudet sopimukset tehdään vuonna 2008. Li-
säksi tilausvaltuuteen sisältyvää viestitieduste-
lu ja -valvonta -hanketta koskevia sopimuksia
ei ole kaikilta osin ollut mahdollista tai tarkoi-
tuksenmukaista tehdä vuonna 2007. 

PVKEH 2007 -tilausvaltuuden uudistaminen
johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyy mate-
riaalihankkeita, joita on kilpailutettu yhdessä
muiden hankkeiden kanssa ja niitä koskevia
sopimuksia ei ole ollut mahdollista tai tarkoi-
tuksenmukaista tehdä vuonna 2007. 

TTK-PROTO 2007 -tilausvaltuuden osalta
esitetään, että 31.12.2007 jälkeen voidaan pur-

kaa tehtyjä sopimuksia ja sitoa uudelleen ti-
lausvaltuuden varoja vuonna 2008. Tutkimus-
ohjelmien edetessä on tutkimustoiminnalle
tunnusomaista tavoitteiden tarkentuminen
sekä muuttuminen ja täten muodostuu tarve
kohdentaa rahoitusta joustavasti uudelleen.

Tilausvaltuuksien uudistaminen ei vaikuta
kyseisten tilausvaltuuksien vuosiosuuksiin
eikä kokonaismääriin. 

Vähennys 46 700 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 669 463 000 euroon nähden aiheutuu
vuoden 2007 neljännen lisätalousarvioesityk-
sen täydentävässä esityksessä ehdotetuista ti-
lausvaltuuksien menojen maksatusaikojen pi-
dentämisistä ja menoajoitusmuutoksista, jotka
perustuvat puolustusvoimien NH90 -kuljetus-
helikopterihankinnan ennakoituihin viivästy-
viin toimitus- ja maksatusaikatauluihin.

Momentin perustelujen päätösosaan tässä
täydentävässä esityksessä tehtyjen muutosten
sekä vuoden 2007 neljännen lisätalousarvio-
esityksen johdosta valtuustaulukko muuttuu
seuraavaksi:

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

2008 2009 2010 2011 2012—

Valtuuden
käytöstä

aiheutuvat
kaikki
menot

yhteensä1)

Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 4 119 19 800 27 600 49 300 13 100 113 919
VYV 1 yhteensä 4 119 19 800 27 600 49 300 13 100 113 919
Helikopterien huolto- ja tukeutumis-
järjestelmien kehittäminen (HTH)
Vuoden 2008 sitoumukset 26 649 11 973 11 604 9 972 8 000 68 198
HTH yhteensä 26 649 11 973 11 604 9 972 8 000 68 198
Valmiusyhtymien varustamisen 
täydentäminen (VYV 2)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 98 235 20 000 118 235
Vuoden 2008 sitoumukset 365 365
VYV 2 yhteensä 98 600 20 000 118 600
Suomen sotataloudellisen valmiuden 
kehittäminen (STALVA)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 33 509 33 509
Vuoden 2008 sitoumukset 91 91
STALVA yhteensä 33 600 33 600
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2008 talousarvio 622 763 000
2007 IV lisätalousarvio -65 642 000
2007 II lisätalousarvio —
2007 talousarvio 580 932 000
2006 tilinpäätös 648 300 000

Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky 
(IHT 2004)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 26 798 14 678 41 476
IHT 2004 yhteensä 26 798 14 678 41 476
Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen 
(PVKEH 2005)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 14 850 14 850
Vuoden 2008 sitoumukset 4 100 12 200 16 300
PVKEH 2005 yhteensä 14 850 4 100 12 200 31 150
Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 9 264 9 800 11 000 30 064
Vuoden 2008 sitoumukset 336 336
MLRS yhteensä 9 600 9 800 11 000 30 400
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2006)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 163 047 112 959 53 016 57 100 16 000 402 122
Vuoden 2008 sitoumukset 3 952 1 1 351 5 304
PVKEH 2006 yhteensä 166 999 112 960 54 367 57 100 16 000 407 426
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2007)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 94 755 127 737 96 550 45 753 364 795
Vuoden 2008 sitoumukset 7 243 28 320 28 670 26 247 90 480
PVKEH 2007 yhteensä 101 998 156 057 125 220 72 000 455 275
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja 
hankevalmistelu (TTK-PROTO 2007)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 17 484 13 485 2 100 33 069
Vuoden 2008 sitoumukset 10 039 6 765 2 400 19 204
TTK-PROTO 2007 yhteensä 27 523 20 250 4 500 52 273
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2008)
Vuoden 2008 sitoumukset 28 590 59 260 13 700 7 900 109 450
PVKEH 2008 yhteensä 28 590 59 260 13 700 7 900 109 450
Valtuudet yhteensä 539 326 428 878 260 191 196 272 37 100 1 461 767

1) Ei sisällä indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia menoja.
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30. Sotilaallinen kriisinhallinta

20.  (27.30.22) Sotilaallisen kriisinhallinnan
kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan käyttösuunni-
telma korvaa talousarvioesityksen momentin
käyttösuunnitelman.

Suomi osallistuu EU:n sotilaalliseen kriisin-
hallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afri-
kan tasavallassa. Tämän johdosta käyttösuun-
nitelmaan on lisätty uusi kohta 12. EU:n Tsha-
din ja Keski-Afrikan tasavallan
kriisinhallintaoperaation menot. Operaatiosta
aiheutuu vuonna 2008 yhteensä 5 000 000 eu-
ron suuruiset menot. Lisäksi muutetaan käyttö-
suunnitelmakohtien 01., 02., 03. ja 04. määrä-
rahoja tarkentuneiden suunnitelmien mukai-
sesti. Käyttösuunnitelmakohtien 01., 03., 04. ja
12. lisätarpeet katetaan käyttösuunnitelmakoh-
dista 02. ja 20. tehtävillä määrärahasiirroilla.

2008 talousarvio 48 228 000
2007 IV lisätalousarvio —
2007 II lisätalousarvio —
2007 talousarvio 55 390 000
2006 tilinpäätös 60 032 000

Käyttösuunnitelma €

01. Suomen Kosovon kriisinhallinta-
joukon menot (KFOR-operaatio) 13 708 000

02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan 
kriisinhallintajoukon menot 
(EUFOR/ALTHEA-operaatio) 2 477 000

03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 757 000
04. SRJA:n menot (ISAF-operaatio), 

Afganistan 8 800 000
05. YKSOS:n menot (UNMIS-

operaatio), Sudan 35 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation 

menot (UNMIL-operaatio) 35 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden 

yhteiset menot 1 417 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen 

kehittämisohjelma 6 000 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan 

palkkaus-, muutto- ja asumismenot 
sekä siirtokorvaukset 2 200 000

10. Suomen Libanonin kriisinhallinta-
operaation menot (UNIFIL-
operaatio) 2 250 000

11. AMIS II-operaation menot, Sudan 20 000
12. EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan 

tasavallan kriisinhallintaoperaation 
menot 5 000 000

20. Varalla käynnissä olevien 
operaatioiden lisämenoihin ja niiden 
jatkamiseen, mahdollisiin uusiin 
kriisinhallintaoperaatioihin sekä 
muihin kriisinhallintamenoihin 3 529 000

Yhteensä 48 228 000
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  (28.01, osa, 26.01, osa, 26.05, 26.06 ja 26.07, osa) Hallinto

01.  (28.01.21, osa ja 26.01.21, osa) Valtio-
varainministeriön toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
34 537 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 33 260 000 eu-
roon nähden on 1 277 000 euroa, mistä
1 207 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työ-
ehtosopimuksesta ja 70 000 euroa yhden viran
palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momen-
tilta 26.01.01.

2008 talousarvio 34 537 000
2007 IV lisätalousarvio 186 000
2007 II lisätalousarvio -30 000
2007 talousarvio 31 951 000
2006 tilinpäätös 35 166 000

02. Valtion IT-strategian toteuttaminen (siir-
tomääräraha 3 v)

Vuoden 2007 toisessa lisätalousarviossa
myönnettyä 35 000 000 euron valtuutta talous-
ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmähankin-
nan toteuttamiseen saa käyttää vuonna 2008
siltä osin kuin se jää käyttämättä vuonna 2007.

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

Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestel-
mähankinnan tarjouskilpailu on meneillään ja
tarkoitus on, että hankintapäätös voidaan alle-
kirjoittaa loppuvuodesta 2007. Ehdollisella
valtuudella varmistetaan, että sopimus voidaan
tarvittaessa allekirjoittaa vuoden 2008 alussa.

2008 talousarvio 12 900 000

10.  (26.05.21) Lääninhallitusten toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
54 060 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 51 438 000 eu-
roon nähden on 2 622 000 euroa, mistä
2 587 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työ-
ehtosopimuksesta ja 35 000 euroa yhden viran
palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momen-
tilta 26.10.01.

2008 talousarvio 54 060 000
2007 IV lisätalousarvio 414 000
2007 talousarvio 51 648 000
2006 tilinpäätös 51 447 000
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11.  (26.06.21 ja 26.07.21, osa)  Maistraat-
tien ja Väestörekisterikeskuksen toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
35 438 000 euroa.

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

Lisäys 1 934 000 euroa talousarvioesityksen
33 504 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 35 438 000
2007 IV lisätalousarvio 306 000
2007 talousarvio 32 309 000
2006 tilinpäätös 31 194 000

10.  (28.18, 40 ja 99, osa) Verotus ja tullitoimi

01.  (28.18.21) Verohallinnon toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
357 214 000 euroa.

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

Lisäys 12 867 000 euroa talousarvioesityk-
sen 344 347 000 euroon nähden aiheutuu val-
tion virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 357 214 000
2007 IV lisätalousarvio 2 003 000
2007 talousarvio 339 947 000
2006 tilinpäätös 349 237 000

02.  (28.40.21) Tullilaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
154 954 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 148 980 000 eu-
roon nähden on 5 974 000 euroa. Lisäyksestä
5 819 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työ-
ehtosopimuksesta ja 155 000 euroa vuoden
2008 alussa voimaan tulevasta autoverotuksen
muutoksesta, mistä kertaluonteinen 55 000 eu-
roa johtuu autoverotuksen muutoksen vuoksi
tehtävistä tietojärjestelmämuutoksista ja
100 000 euroa autoverotuksen asiakasneuvon-
taan tarvittavasta kahden henkilötyövuoden li-
säyksestä.

2008 talousarvio 154 954 000
2007 IV lisätalousarvio 2 932 000
2007 talousarvio 147 832 000
2006 tilinpäätös 141 453 000

20.  (28.01, osa, 05 ja 60) Palvelut valtioyhteisölle

01.  (28.05.21) Valtiokonttorin toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
23 949 000 euroa.

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

Lisäys 1 393 000 euroa talousarvioesityksen
22 556 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 23 949 000
2007 IV lisätalousarvio -52 000
2007 II lisätalousarvio 150 000
2007 talousarvio 18 937 000
2006 tilinpäätös 41 383 000
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02.  (28.01.22) Valtioneuvoston tietohallin-
toyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
5 990 000 euroa.

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

Lisäys 103 000 euroa talousarvioesityksen
5 887 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 5 990 000
2007 IV lisätalousarvio 16 000
2007 talousarvio 9 017 000
2006 tilinpäätös 8 561 000

03.  (28.01.21, osa) Valtiovarain controller
-toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään 742 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 27 000 euroa talousarvioesityksen

715 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka-
ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 742 000
2007 IV lisätalousarvio 4 000
2007 talousarvio 685 000
2006 tilinpäätös 508 000

30.  (28.03 ja 52) Tilastotoimi ja taloudellinen tutkimus

01.  (28.52.21) Tilastokeskuksen toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
43 635 000 euroa.

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

Lisäys 2 120 000 euroa talousarvioesityksen
41 515 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 43 635 000
2007 IV lisätalousarvio 329 000
2007 talousarvio 41 655 000
2006 tilinpäätös 41 239 000

02.  (28.03.21) Valtion taloudellisen tutki-
muskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
3 997 000 euroa.

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

Lisäys 183 000 euroa talousarvioesityksen
3 814 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 3 997 000
2007 IV lisätalousarvio 28 000
2007 talousarvio 3 814 000
2006 tilinpäätös 3 762 000

60.  (28.80, osa, 81 ja 99, osa) Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot

01.  (28.81.01) Euroopan unionin kansallis-
ten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 300 000 euroa talousarvioesityksen
1 200 000 euroon nähden aiheutuu yleisestä
palkkatason noususta. 

2008 talousarvio 1 500 000
2007 talousarvio 1 177 000
2006 tilinpäätös 1 177 000
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04. Työnantajan palkkapoliittiset kehittämis-
toimenpiteet valtionhallinnossa (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään 54 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtionhallinnon

henkilöstön työnantajapäätöksillä toteutettavi-
en palkkapoliittisten kehittämistoimenpiteiden
aiheuttamiin palkkausmenoihin.

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

Osana edellisen, 30.9.2007 päättyneen, sopi-
muskauden palkkapolitiikan suuntaamista val-
tiovarainministeriö on kirjeellään 25.6.2007
kehottanut ministeriöitä ja virastoja valmiste-
lemaan ja työnantajapäätöksillään toteutta-
maan toimenpiteet, joiden sisällössä ja koh-
dentamisessa on määräävä tekijä työnantajan
palkkakilpailukyky ja jotka tulee suunnata ul-
koisten palkkasuhteiden parantamiseksi. Toi-
menpiteiden on perustuttava pätevän henkilös-
tön rekrytoimiseen ja pysyttämiseen palveluk-
sessa, työvoiman aloittaisesta ja alueellisesta

saatavuudesta huolehtimiseen sekä toimintaa
haittaavan vaihtuvuuden ehkäisemiseen. Toi-
menpiteiden suuntaamisessa tulee kiinnittää
huomiota palkkausten kilpailukyvyn kehittä-
miseen naisten ja miesten välistä palkkatasa-
arvoa parantaen aloilla ja tehtävissä, joissa
palkkaus ei vastaa tehtävien vaativuutta, hen-
kilökohtaista työsuoritusta ja pätevyyttä.

Toimenpiteisiin käytetään yksi prosentti
palkkausmenoista sivukuluineen. Palkantar-
kistustarpeet eriytyvät virastoittain kilpailuky-
kytarpeiden perusteella. Vuotuisen määräraha-
tarpeen arvioidaan olevan 54 000 000 euroa.
Vuoden 2007 neljännessä lisätalousarvioesi-
tyksessä tarkoitusta varten on ehdotettu
13 000 000 euroa. Viimeistään vuoden 2009
talousarviosta lähtien vastaava määräraha on
tarkoitus huomioida virastojen toimintameno-
momenteilla.

2008 talousarvio 54 000 000
2007 IV lisätalousarvio 13 000 000

80.  (28.39) Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

30.  (28.39.30) Ahvenanmaan tasoitusmaksu
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 204 848 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 1 990 000 euroa talousarvioesityksen
202 858 000 euroon nähden aiheutuu Ahve-
nanmaan tasoitusmaksun perusteena olevien

tuloarvioiden muutoksista tässä täydentävässä
esityksessä.

2008 talousarvio 204 848 000
2007 IV lisätalousarvio 7 482 000
2007 II lisätalousarvio 6 831 000
2007 I lisätalousarvio 1 215 000
2007 talousarvio 182 327 000
2006 tilinpäätös 181 723 061

90.  (26.01, osa ja 26.97) Kuntien tukeminen

30.  (26.97.31) Kuntien yleinen valtionosuus,
verotuloihin perustuvat tasaukset ja siirtymä-
tasaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 175 624 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 174 876 000 eu-
roon nähden on 748 000 euroa. Lisäyksestä
647 000 euroa aiheutuu siitä, että kuntien ylei-
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sen valtionosuuden keskimääräiseen euromää-
rään tehty 4,7 prosentin kustannustason täysi-
määräinen tarkistus on muuttunut 5,2 prosent-
tiin kunta-alan arvioitua suuremmasta
ansiotason noususta johtuen. Lisäyksestä
79 000 euroa aiheutuu vuoden 2006 lopullisiin
verotietoihin perustuvien valtionosuuksien ta-
sauserien muutoksesta ja 22 000 euroa yleisen
valtionosuuden määräytymistekijöiden muu-
toksesta.

2008 talousarvio 175 624 000
2007 talousarvio 184 532 000
2006 tilinpäätös 199 132 571

31.  (26.97.32) Kuntien yhdistymisavustukset
ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tu-
keminen (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
5) kuntien valtionosuuslain 13 a §:n mukais-

ten yhteistoiminta-avustusten maksamiseen
sekä avustukseen Kainuun maakunta -kun-
tayhtymälle yhteensä enintään 2 000 000 eu-
roa, josta enintään 1 000 000 euroa Kainuun
maakunta -kuntayhtymälle.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohta viisi korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen viidennen
kohdan. 

Muutos mahdollistaa enintään 1 000 000 eu-
ron avustuksen maksamisen Kainuun maakun-
ta -kuntayhtymälle. 

2008 talousarvio 44 044 000
2007 IV lisätalousarvio —
2007 II lisätalousarvio 50 000
2007 talousarvio 55 020 000
2006 tilinpäätös 22 926 981

91.  (28.99, osa) Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen

41.  (28.99.43) Energiaverotuki (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 89 148 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 35 693 000 euroa talousarvioesityk-
sen 53 455 000 euroon nähden aiheutuu siitä,
että vuonna 2007 energiaverotukeen maa- ja
puutarhataloudelle budjetoitua 35 693 000 eu-

ron määrärahaa ei ehditä käyttää vuonna 2007,
koska EU:n komission valtiontukilupa saatiin
vasta 30.10.2007.

2008 talousarvio 89 148 000
2007 IV lisätalousarvio -35 693 000
2007 II lisätalousarvio 15 810 000
2007 talousarvio 93 883 000
2006 tilinpäätös —
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Pääluokka 29
OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

S e l v i t y s o s a :  Täydentävässä talousarvioesityksessä opetusministeriön hallinnonalan val-
tionosuudet on mitoitettu ottaen huomioon tarkistettuun kustannustason muutosarvioon perustu-
va valtioneuvoston 18.10.2007 talousarvioehdolla antama asetus valtionosuuden perusteena käy-
tettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2008 (909/2007).
Kansanopistojen, kesäyliopistojen, valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten, opintokes-
kusten, ammatillisten erikoisoppilaitosten, teattereiden, orkestereiden ja museoiden tarkistetuissa
yksikköhinnoissa vuodelle 2008 on otettu vastaava muutos huomioon. Kustannustason muutos-
arvion tarkistus perustuu siihen, että kuntien valtionosuuksien laskennan perusteena oleva kus-
tannustason täysimääräinen tarkistus on noussut 0,5 prosenttiyksiköllä 5,2 prosenttiin kunta-alan
arvioitua suuremmasta ansiotason noususta johtuen.

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

01.  (29.01.21) Opetusministeriön toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
25 853 000 euroa.

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

Lisäys 1 060 000 euroa talousarvioesityksen
24 793 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 25 853 000
2007 IV lisätalousarvio 146 000
2007 talousarvio 23 964 000
2006 tilinpäätös 22 275 000

02.  (29.01.23) Opetushallituksen toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
20 749 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 19 868 000 eu-
roon nähden on 881 000 euroa, mistä 108 000
euroa aiheutuu kahta henkilötyövuotta vastaa-
vien palkkaus- ja muiden menojen siirrosta
momentilta 29.30.21 ja 773 000 euroa valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 20 749 000
2007 IV lisätalousarvio 119 000
2007 II lisätalousarvio —
2007 talousarvio 19 091 000
2006 tilinpäätös 18 827 000
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03.  (29.01.27) Kansainvälisen henkilövaih-
don keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
8 300 000 euroa.

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

Lisäys 213 000 euroa talousarvioesityksen
8 087 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 8 300 000
2007 IV lisätalousarvio 31 000
2007 talousarvio 7 995 000
2006 tilinpäätös 7 923 225

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus opetusministeriön osalta (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 64 786 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 8 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 72 786 000 euroon nähden aiheutuu
maksatusten ajoituksen muutoksesta.

2008 talousarvio 64 786 000
2007 IV lisätalousarvio 11 000 000
2007 II lisätalousarvio —
2007 talousarvio 64 596 000
2006 tilinpäätös 61 674 702

10. Yleissivistävä koulutus

01.  (29.10.21) Valtion yleissivistävän koulu-
tuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
47 906 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallinto-

henkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden
menojen maksamiseen sekä Eurooppa-koulu-
jen Suomen puheenjohtajuuskaudesta aiheutu-
viin kuluihin,

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kan-
sainvälistämiseen, maahanmuuttajien täyden-
tävään opetukseen, vammaisten lasten koulu-
jen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan
sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittä-
miseen ja tieto- ja viestintätekniikan hyväksi-
käyttöön opetuksessa ja

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toimin-
nasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

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

 Lisäys talousarvioesityksen 45 617 000 eu-
roon nähden on 2 289 000 euroa, mistä
300 000 euroa aiheutuu lisääntyneestä perus-

opetuksen järjestämisestä valtion koulukodeis-
sa ja EU:n Eurooppa-kouluissa, 144 000 euroa
valtion yleissivistävien oppilaitosten opetus-
henkilöstön uuteen palkkausjärjestelmään siir-
tymisestä ja 1 845 000 euroa valtion virka- ja
työehtosopimuksesta.

Lisäksi talousarvioesitykseen nähden pää-
tösosan toisen kappaleen neljäs kohta on pois-
tettu.

2008 talousarvio 47 906 000
2007 IV lisätalousarvio 891 000
2007 talousarvio 43 523 000
2006 tilinpäätös 43 202 000

30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän
koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään 1 964 779 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.
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Lisäys talousarvioesityksen 1 955 779 000
euroon nähden on 9 000 000 euroa. Lisäykses-
tä 8 538 000 euroa aiheutuu pääluokkaperuste-
luissa mainitusta asetuksesta ja 462 000 euroa
vuoden 2006 lopullisiin verotietoihin perustu-
vien valtionosuuksien tasauserien muutokses-
ta.

2008 talousarvio 1 964 779 000
2007 II lisätalousarvio —
2007 talousarvio 1 840 930 000
2006 tilinpäätös 1 787 690 627

20. Ammatillinen koulutus

01.  (29.20.21) Valtion ammatillisen koulu-
tuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
34 334 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 32 163 000 eu-
roon nähden on 2 171 000 euroa, mistä
124 000 euroa aiheutuu valtion ammatillisten
oppilaitosten opetushenkilöstön uuteen palk-
kausjärjestelmään siirtymisestä, 900 000 euroa
mm. erityisoppilaitosten opiskelijamäärän säi-
lyttämisestä nykytasolla ja 1 147 000 euroa
valtion virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 34 334 000
2007 IV lisätalousarvio 686 000
2007 talousarvio 31 615 000
2006 tilinpäätös 31 376 000

30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen
koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomäärä-
raha)

Momentille myönnetään 561 346 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
2) enintään 10 146 000 euroa opetus- ja kult-

tuuritoimen rahoituksesta annetun lain 42 §:n 1

momentin ja opetusministeriön määräämin pe-
rustein 42 §:n 2 momentin mukaisten avustus-
ten maksamiseen, ammatillisen koulutuksen
yhteisiin tehtäviin ja laatupalkintoihin sekä
Örebron kuulovammaisten oppilaitoksen suo-
malaisten ammatillisen koulutuksen opiskeli-
joiden kustannusten kattamiseen.

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

Lisäys talousarvioesityksen 555 224 000 eu-
roon nähden on 6 122 000 euroa. Lisäyksestä
1 952 000 euroa aiheutuu pääluokkaperuste-
luissa mainitusta asetuksesta, 4 000 000 euroa
siirrosta momentilta 32.80.51 ohjaavan ja val-
mistavan koulutuksen kokeilun laajentamiseen
ja laajennetun työssäoppimisen kokeiluun am-
matillisessa peruskoulutuksessa ja 170 000 eu-
roa Sukevan vankilatilan alkuperäiskarjan siir-
rosta kahdelle opetusmaatilalle, mistä 96 000
euroa siirtona momentilta 25.40.01.

2008 talousarvio 561 346 000
2007 talousarvio 513 883 000
2006 tilinpäätös 504 513 681
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30.  (29.30 ja 29.20, osa) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö

21.  (29.30.25) Aikuiskoulutuksen kehittämi-
nen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 9 304 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
3) enintään seitsemää henkilötyövuotta vas-

taavan henkilöstön palkkausmenojen maksa-
miseen.

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

Vähennys 108 000 euroa talousarvioesityk-
sen 9 412 000 euroon nähden aiheutuu kahta
henkilötyövuotta vastaavien palkkaus- ja mui-
den menojen siirrosta momentille 29.01.02.

2008 talousarvio 9 304 000
2007 talousarvio 2 927 000
2006 tilinpäätös 2 927 000

30.  (29.30.30, 50, 55 ja 56) Valtionosuus va-
paan sivistystyön oppilaitosten käyttökustan-
nuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 152 019 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 151 053 000 eu-
roon nähden on 966 000 euroa, mistä 606 000
euroa aiheutuu pääluokkaperusteluissa maini-
tusta yksikköhintojen tarkistamisesta ja
360 000 euroa kansalaisopistojen valtionosuu-
teen oikeuttavien opetustuntien enimmäismää-
rän muuttamisesta.

2008 talousarvio 152 019 000
2007 talousarvio 142 888 000
2006 tilinpäätös 142 844 918

31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen
lisäkoulutukseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 126 474 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 427 000 euroa talousarvioesityksen
126 047 000 euroon nähden aiheutuu pääluok-
kaperusteluissa mainitun asetuksen vaikutuk-
sesta lisäkoulutuksen yksikköhintaan.

2008 talousarvio 126 474 000
2007 talousarvio 116 419 000
2006 tilinpäätös 112 464 710

32.  (29.20.31) Valtionosuus ja -avustus op-
pisopimuskoulutukseen  (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 127 063 000 euroa.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt
Valtionosuuteen

oikeuttavien
yksiköiden

enimmäismäärä Yksikkö

Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 2 036 920 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 294 530 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan 255 000 opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan 172 940 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 54 436 opetustunti
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Määrärahaa saadaan käyttää opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/
1998) mukaisten valtionosuuksien ja enintään
250 000 euroa tuetun oppisopimusopiskelun
juurruttamiseksi osaksi oppisopimusjärjestel-
mää tarkoitettujen valtionavustusten maksami-
seen. 

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

Lisäys talousarvioesityksen 126 645 000 eu-
roon nähden on 418 000 euroa. Lisäyksestä
168 000 euroa aiheutuu pääluokkaperusteluis-
sa mainitun asetuksen vaikutuksesta peruskou-
lutuksen yksikköhintaan ja 250 000 euroa siir-
rosta momentilta 32.80.51.

Talousarvioesitykseen nähden momentin ni-
mike on muutettu.

2008 talousarvio 127 063 000
2007 talousarvio 112 211 000
2006 tilinpäätös 107 901 064

51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppi-
laitosten käyttökustannuksiin (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 18 945 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 91 000 euroa talousarvioesityksen
18 854 000 euroon nähden aiheutuu pääluok-
kaperusteluissa mainitusta yksikköhintojen
tarkistuksesta.

2008 talousarvio 18 945 000
2007 talousarvio 18 008 000
2006 tilinpäätös 17 948 846

40. Ammattikorkeakouluopetus

30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja
yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökus-
tannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 373 089 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 1 183 000 euroa talousarvioesityksen
371 906 000 euroon nähden aiheutuu pääluok-
kaperusteluissa mainitusta asetuksesta.

2008 talousarvio 373 089 000
2007 talousarvio 362 682 000
2006 tilinpäätös 356 853 819

50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

01.  (29.50.21) Yliopistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 353 388 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 1 302 088 000
euroon nähden on 51 300 000 euroa, mistä
46 300 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja
työehtosopimuksesta ja 5 000 000 euroa tuot-

tavuustoimenpiteistä aiheutuvien kustannus-
säästöjen aiemmin päätettyä suuremmasta pa-
lauttamisesta yliopistoille. Tuottavuushyödyn
palautuksen korotus on tarkoitus tehdä kahtena
vuonna ennen yliopistolaitoksen organisaatio-
uudistusta.

2008 talousarvio 1 353 388 000
2007 IV lisätalousarvio 7 211 000
2007 talousarvio 1 289 052 000
2006 tilinpäätös 1 269 512 999



29.6046

03.  (29.50.24) Harjoittelukoulujen toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
74 903 000 euroa.

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

Lisäys 2 561 000 euroa talousarvioesityksen
72 342 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 74 903 000
2007 IV lisätalousarvio 683 000
2007 II lisätalousarvio 24 000
2007 talousarvio 72 477 000
2006 tilinpäätös 72 356 000

20.  (29.50.22) Yliopistolaitoksen yhteiset
menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 32 199 000 euroa.

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

Lisäys 476 000 euroa talousarvioesityksen
31 723 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 32 199 000
2007 IV lisätalousarvio 74 000
2007 II lisätalousarvio 100 000
2007 talousarvio 26 643 000
2006 tilinpäätös 24 619 000

60. Tiede

01.  (29.60.21) Suomen Akatemian toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
34 079 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 32 797 000 eu-
roon nähden on 1 282 000 euroa, mistä
1 267 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työ-
ehtosopimuksesta ja 15 000 euroa pääraken-
nuksen ulkovalaistuksen järjestämisestä.

2008 talousarvio 34 079 000
2007 IV lisätalousarvio 196 000
2007 II lisätalousarvio 96 000
2007 talousarvio 32 034 000
2006 tilinpäätös 31 827 000

02.  (29.60.22) Arkistolaitoksen toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
18 449 000 euroa. 

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

Vähennys talousarvioesityksen 18 497 000
euroon nähden on 48 000 euroa, missä on otet-
tu huomioon lisäyksenä 538 000 euroa valtion
virka- ja työehtosopimuksesta johtuen ja vä-
hennyksenä 586 000 euroa Hämeenlinnan
maakunta-arkiston uusien tilojen käyttöönoton
viivästymisestä.

2008 talousarvio 18 449 000
2007 IV lisätalousarvio 65 000
2007 talousarvio 14 381 000
2006 tilinpäätös 14 053 000

Käyttösuunnitelma €

1. Tutkimus-, kehittämis- ja julkaisu-
toiminta 6 410 000

2. Yliopistojen yhteinen atk-toiminta 
ja tietoliikenneyhteydet 16 289 000

3. Yliopistokeskusten kehittäminen 2 500 000
4. Yliopistolaitoksen rakenteellinen 

kehittäminen (kertameno) 7 000 000
Yhteensä 32 199 000
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03.  (29.60.23) Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
2 660 000 euroa.

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

Lisäys 101 000 euroa talousarvioesityksen
2 559 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 2 660 000
2007 IV lisätalousarvio 16 000
2007 talousarvio 2 730 000
2006 tilinpäätös 2 788 000

04.  (29.60.24) Varastokirjaston toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 550 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 41 000 euroa talousarvioesityksen

1 509 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 1 550 000
2007 IV lisätalousarvio 6 000
2007 talousarvio 1 520 000
2006 tilinpäätös 1 522 000

50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 137 433 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
6) Itämeri-tutkimusohjelman (Bonus + ja

myöhemmin Bonus 169) tieteellisen ja hallin-
nollisen koordinaation kuluihin.

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

tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohta kuusi lisätään
talousarvioesityksen momentin päätösosan toi-
sen kappaleen kohdaksi kuusi ja nykyinen koh-
ta kuusi siirtyy kohdaksi seitsemän.

Lisäys 3 156 000 euroa talousarvioesityksen
134 277 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 137 433 000
2007 IV lisätalousarvio 494 000
2007 talousarvio 130 011 000
2006 tilinpäätös 120 131 150

53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voitto-
varat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
6) Itämeri-tutkimusohjelman (Bonus + ja

myöhemmin Bonus 169) tieteellisen ja hallin-
nollisen koordinaation kuluihin.

Kohdassa 8 tarkoitettujen henkilöiden osalta
työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen
mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa
tuloina huomioon.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäisen
kappaleen kohta kuusi lisätään talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen
kohdaksi kuusi ja nykyiset kohdat 6)—12) siir-
tyvät kohdiksi 7)—13). 

Päätösosan toinen kappale korvaa talousar-
vioesityksen momentin päätösosan kolmannen
kappaleen. Muutos aiheutuu päätösosan toi-
seen kappaleeseen sisältyvien kohtien numero-
muutoksesta.

2008 talousarvio 77 148 000
2007 talousarvio 77 342 000
2006 tilinpäätös 79 478 900
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70. Opintotuki

01.  (29.70.22) Opintotuen muutoksenhaku-
lautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään 665 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 22 000 euroa talousarvioesityksen
643 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka-
ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 665 000
2007 IV lisätalousarvio 3 000
2007 talousarvio 622 000
2006 tilinpäätös 599 000

80. Taide ja kulttuuri

01.  (29.80.21) Taiteen keskustoimikunnan ja
taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
5 082 000 euroa.

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

Lisäys 102 000 euroa talousarvioesityksen
4 980 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 5 082 000
2007 IV lisätalousarvio 6 000
2007 talousarvio 3 366 000
2006 tilinpäätös 3 357 000

02.  (29.80.22) Valtion taidemuseon toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
17 298 000 euroa.

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

Lisäys 406 000 euroa talousarvioesityksen
16 892 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 17 298 000
2007 IV lisätalousarvio 382 000
2007 talousarvio 16 947 000
2006 tilinpäätös 16 948 000

03.  (29.80.23) Suomenlinnan hoitokunnan
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
2 398 000 euroa.

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

Lisäys 177 000 euroa talousarvioesityksen
2 221 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 2 398 000
2007 IV lisätalousarvio 227 000
2007 talousarvio 2 596 000
2006 tilinpäätös 2 407 000

04.  (29.80.24) Museoviraston toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
18 198 000 euroa. 

Käyttösuunnitelma €

Kansallismuseon toimintamenot 6 827 000
Museoviraston muut toimintamenot 11 371 000
Yhteensä 18 198 000
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S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen ja käyttösuunnitelma mo-
mentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Lisäys 711 000 euroa talousarvioesityksen
17 487 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 18 198 000
2007 IV lisätalousarvio 112 000
2007 II lisätalousarvio 200 000
2007 talousarvio 16 745 000
2006 tilinpäätös 16 968 000

05.  (29.80.25) Näkövammaisten kirjaston
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
7 000 000 euroa.

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

Lisäys 116 000 euroa talousarvioesityksen
6 884 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 7 000 000
2007 IV lisätalousarvio 19 000
2007 talousarvio 7 018 000
2006 tilinpäätös 6 178 000

06.  (29.80.26) Kansallisen audiovisuaalisen
arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
4 553 000 euroa.

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

Lisäys 108 000 euroa talousarvioesityksen
4 445 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

Suomen elokuva-arkiston nimi muuttuu hal-
lituksen esityksen (HE 68/2007 vp) perusteella
nimeksi Kansallinen audiovisuaalinen arkisto.

Talousarvioesitykseen nähden momentin ni-
mike on muutettu.

2008 talousarvio 4 553 000
2007 IV lisätalousarvio 17 000
2007 talousarvio 3 494 000
2006 tilinpäätös 3 464 000

07.  (29.80.27) Valtion elokuvatarkastamon
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
583 000 euroa.

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

Lisäys 28 000 euroa talousarvioesityksen
555 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka-
ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 583 000
2007 IV lisätalousarvio 5 000
2007 talousarvio 555 000
2006 tilinpäätös 547 000

08.  (29.80.28) Venäjän ja Itä-Euroopan ins-
tituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
843 000 euroa.

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

Lisäys 30 000 euroa talousarvioesityksen
813 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka-
ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 843 000
2007 IV lisätalousarvio 5 000
2007 talousarvio 802 000
2006 tilinpäätös 806 000

30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten
kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 90 478 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 89 924 000 eu-
roon nähden on 554 000 euroa. Lisäyksestä
527 000 euroa aiheutuu pääluokkaperusteluis-
sa mainitusta asetuksesta ja 27 000 euroa vuo-
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den 2006 lopullisiin verotietoihin perustuvien
valtionosuuksien tasauserien muutoksesta.

2008 talousarvio 90 478 000
2007 talousarvio 74 451 000
2006 tilinpäätös 51 274 000

31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja
orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 19 444 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 83 000 euroa talousarvioesityksen
19 361 000 euroon nähden aiheutuu pääluok-
kaperusteluissa mainitusta yksikköhintojen
tarkistuksesta.

2008 talousarvio 19 444 000
2007 talousarvio 13 812 000
2006 tilinpäätös 13 667 000

32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 735 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 50 000 euroa talousarvioesityksen
6 685 000 euroon nähden aiheutuu pääluokka-
perusteluissa mainitusta yksikköhintojen tar-
kistuksesta.

2008 talousarvio 6 735 000
2007 talousarvio 4 470 000
2006 tilinpäätös 4 470 730

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

Momentille myönnetään 189 200 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
7) valtionavustuksen maksamiseen Suomen

Kansallisoopperan säätiölle ja Suomen Kan-
sallisteatterin Osakeyhtiön käyttökustannuk-
siin.

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

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale ja toisen kappaleen kohta 7) korvaavat
talousarvioesityksen momentin päätösosan en-
simmäisen kappaleen ja toisen kappaleen koh-
dan 7). Talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan toisen kappaleen kohta 8) poistetaan,
jolloin nykyiset kohdat 9) ja 10) siirtyvät koh-
diksi 8) ja 9). Päätösosan kolmas kappale kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan
neljännen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 205 068 000
euroon nähden on 15 868 000 euroa, missä on
otettu huomioon lisäyksenä 5 490 000 euroa ja
vähennyksenä 21 358 000 euroa eräiden kult-
tuuriyhteisöjen käytössä olevien valtion toimi-
tilojen vuokramenojen ja Suomen Kansalliste-
atterin lainanhoitokulujen siirtona momenteil-
le 29.80.53 ja 54.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta
määrärahan arvioitu käyttö muuttuu seuraa-
vaksi:

Määrärahan arvioitu käyttö €

Elokuvan tuotantoon ja levitykseen 15 236 000
Elokuvakulttuurin edistämiseen 3 545 000
Lasten ja nuorten elokuvakulttuurin 
kehittämiseen 712 000
Kirjallisuuden edistämiseen 1 980 000
Kuvataiteen edistämiseen 2 080 000
Näyttämötaiteen edistämiseen 2 436 000
Rakennustaiteen edistämiseen 200 000
Säveltaiteen edistämiseen 2 780 000
Taideteollisuuden edistämiseen 550 000
Tanssitaiteen edistämiseen 970 000
Valokuvataiteen edistämiseen 500 000
Muu taiteenalojen edistäminen 510 000
Apurahat ja palkinnot 1 406 000
Suomen Kansallisteatterin Osake-
yhtiölle 9 583 000
Suomen Kansallisoopperan Säätiölle 32 830 000
Rahoituslain mukaisiin valtion-
osuuksiin ja -avustuksiin teattereille ja 
orkestereille 37 528 000
Rahoituslain mukaisiin valtion-
osuuksiin kirjastoille 24 711 000
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2008 talousarvio 189 200 000
2007 talousarvio 188 829 000
2006 tilinpäätös 190 387 362

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä
määräraha)

Momentille myönnetään 17 542 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksa-

miseen eräiden kulttuurilaitosten sekä -yhtei-
söjen tilakustannuksiin.

S e l v i t y s o s a :  Momentti palautetaan ta-
lousarvioesitykseen ja tarkoitukseen varattu
määräraha vähennetään momentilta 29.80.52.

2008 talousarvio 17 542 000
2007 talousarvio 16 795 000
2006 tilinpäätös 16 465 000

54. Valtionavustus Suomen Kansallisteatte-
rin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiin-
teä määräraha)

Momentille myönnetään 3 816 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksa-
miseen Suomen Kansallisteatterin peruskorja-
uksen lainan lyhennykseen sekä koron mak-
suun.

S e l v i t y s o s a :  Momentti palautetaan ta-
lousarvioesitykseen ja tarkoitukseen varattu
määräraha vähennetään momentilta 29.80.52.
Määrärahalla maksetaan peruskorjauksen lai-
nan lyhennyksen ja koron vuoden 2008 osuus.

2008 talousarvio 3 816 000
2007 talousarvio 3 627 000
2006 tilinpäätös 3 533 235

70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)

S e l v i t y s o s a :   Päätösosan käyttösuun-
nitelma korvaa talousarvioesityksen momentin
päätösosan käyttösuunnitelman. Kohdan kol-
me nimeksi on muutettu Kansallinen audiovi-
suaalinen arkisto momentin 29.80.06 peruste-
luihin viitaten.

2008 talousarvio 2 145 000
2007 talousarvio 1 110 000
2006 tilinpäätös 1 180 000

90. Liikuntatoimi

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

Momentille myönnetään 104 065 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

annettuun lakiin (635/1998), liikuntalakiin

(1054/1998) ja vapaasta sivistystyöstä annet-
tuun lakiin (632/1998) perustuvien valtion-
avustusten sekä muiden urheilun ja liikunta-
kasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen avus-
tusten ja apurahojen maksamiseen, mistä
vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mu-
kaisiin avustuksiin enintään 600 000 euroa, lii-
kuntapaikkarakentamisen tukemiseen, liikun-

Kirjastotoimen valtionavustuksiin 3 465 000
Rahoituslain mukaisiin valtion-
osuuksiin museoille 18 407 000
Museot ja kulttuuriperintö 7 017 000
Alueellinen taiteen edistäminen 14 210 000
Kulttuuripolitiikan kehittäminen 1 888 000
Kulttuurivienti ja kansainvälinen 
yhteistyö 3 533 000
Kulttuuri tietoyhteiskunnassa 941 000
Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke 1 000 000
Opetusministeriön käytettäväksi 1 182 000
Yhteensä 189 200 000

Käyttösuunnitelma €

1. Valtion taidemuseo 190 000
2. Museovirasto 1 860 000
3. Kansallinen audiovisuaalinen arkisto 70 000
4. Näkövammaisten kirjasto 25 000
Yhteensä 2 145 000
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ta- ja vapaa-ajanrakentamisen tutkimukseen,
lajiliitoille jaettavaksi toiminta-avustuksina
16 840 000 euroa ja muille valtakunnallisille
liikuntajärjestöille 17 560 000 euroa.

Kunnan liikuntatoimen valtionosuuden pe-
rusteena käytettävä yksikköhinta on 10,90 eu-
roa asukasta kohden.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale, toisen kappaleen kohta yksi ja kolmas
kappale korvaavat talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan ensimmäisen kappaleen,
toisen kappaleen kohdan yksi ja kolmannen
kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 100 500 000 eu-
roon nähden on 3 565 000 euroa.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta
määrärahan arvioitu käyttö muuttuu seuraa-
vaksi:

2008 talousarvio 104 065 000
2007 talousarvio 100 208 000
2006 tilinpäätös 97 754 492

52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuk-
sille (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 2 753 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 66 000 euroa talousarvioesityksen
2 687 000 euroon nähden aiheutuu pääluokka-
perusteluissa mainitusta yksikköhintojen tar-
kistuksesta.

2008 talousarvio 2 753 000
2007 talousarvio 1 342 000
2006 tilinpäätös 1 308 000

91. Nuorisotyö

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voitto-
varat nuorisotyön edistämiseen (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 37 483 000 euroa.
Kuntien nuorisotoimen valtionosuuden las-

kennallisena perusteena käytettävä yksikkö-
hinta on 13,50 euroa alle 29-vuotiasta asukasta
kohden.

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

Lisäys talousarvioesityksen 36 200 000 eu-
roon nähden on 1 283 000 euroa.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta
määrärahan arvioitu käyttö muuttuu seuraa-
vaksi:

Määrärahan arvioitu käyttö €

Kuntien liikuntatoimi 16 996 000
Liikuntapaikkarakentaminen 17 750 000
Liikunnan koulutuskeskukset 15 821 000
Liikunnan kansalaistoiminta 35 230 000
Lasten ja nuorten liikunnan 
kehittäminen 3 450 000
Terveyttä edistävän liikunnan 
kehittäminen 2 150 000
Huippu-urheilun kehittäminen 2 650 000

Liikunnan koulutus, tutkimus ja 
tiedonvälitys 5 470 000
Liikunnan antidoping -toimintaan 1 500 000
Kansainväliseen yhteistyöhön 480 000
Läänien liikuntatoimeen 350 000
Valtion liikuntaneuvosto 350 000
Opetusministeriön käytettäväksi 1 868 000
Yhteensä 104 065 000
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2008 talousarvio 37 483 000
2007 talousarvio 36 076 000
2006 tilinpäätös 35 153 009

51. Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä
huumetyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 9 623 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 2 500 000 euroa talousarvioesityksen
7 123 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta
momentilta 32.80.51 nuorten työpajatoimin-
taan liittyvän etsivän työn ammattilaisten palk-
kauksen tukemiseksi.

2008 talousarvio 9 623 000
2007 II lisätalousarvio 2 000 000
2007 talousarvio 4 723 000
2006 tilinpäätös 4 723 000

Määrärahan arvioitu käyttö €

Nuorten aktiivinen kansalaisuus
— Valtakunnalliset nuorisoalan 
järjestöt 12 900 000
— Valtakunnalliset nuorisokeskukset 4 650 000
— Nuorisotilojen rakentaminen 1 950 000
— Nuorisotyön kokeilu, tietohuolto, 
nuorisokulttuuri 2 050 000
— Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, 
verkkomediat 1 150 000
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen
— Nuorten työpajat, ehkäisevä 
päihde- ja huumetyö, sosiaalinen 
vahvistaminen 1 600 000
— Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta 1 150 000
Nuorten elinolot ja toimialan yleinen 
kehittäminen
— Valtionosuus kuntien nuoriso-
toimeen 7 272 000
— Kansainvälinen yhteistyö 1 000 000
— Nuorisotutkimus  1 000 000
— Läänien nuorisotoimi ja alueellinen 
kehittäminen 1 500 000
— Valtion nuorisoasiain neuvottelu-
kunta ja arviointi- ja avustustoimikunta 350 000
— Opetusministeriön käytettäväksi 911 000
Yhteensä 37 483 000
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  (30.90 ja 91) Hallinto

01.  (30.90.21) Maa- ja metsätalousministe-
riön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
26 692 000 euroa.

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

Lisäys 1 200 000 euroa talousarvioesityksen
25 492 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 26 692 000
2007 IV lisätalousarvio 193 000
2007 II lisätalousarvio 160 000
2007 talousarvio 26 594 000
2006 tilinpäätös 35 541 000

02.  (30.90.23) Maa- ja metsätalousministe-
riön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
13 360 000 euroa.

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

Lisäys 392 000 euroa talousarvioesityksen
12 968 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäys on las-
kettu ottaen huomioon, että osa toiminnasta ra-
hoitetaan maksullisesta toiminnasta kertyvillä
tuloilla. Virka- ja työehtosopimuksen vaikutus
huomioidaan maksujen tasoa määrättäessä.

2008 talousarvio 13 360 000
2007 IV lisätalousarvio 204 000
2007 II lisätalousarvio 602 000
2007 talousarvio 13 380 000
2006 tilinpäätös 13 657 000

03.  (30.90.25) Maaseutuviraston toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
19 292 000 euroa.

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

Lisäys 1 455 000 euroa talousarvioesityksen
17 837 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 19 292 000
2007 IV lisätalousarvio 359 000
2007 II lisätalousarvio 1 577 000
2007 talousarvio 11 593 000

04.  (30.91.21) Lautakuntien toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 819 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Lisäys 32 000 euroa talousarvioesityksen
787 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka-
ja työehtosopimuksesta.
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2008 talousarvio 819 000
2007 IV lisätalousarvio 4 000
2007 talousarvio 732 000
2006 tilinpäätös 728 000

22.  (30.90.27) Yhteistutkimukset (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 613 000 euroa.

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

Lisäys 185 000 euroa talousarvioesityksen
4 428 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 4 613 000
2007 talousarvio 3 328 000
2006 tilinpäätös 5 820 000

20. Maatalous

01.  (30.20.21 ja 22) Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
32 665 000 euroa.

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

Lisäys 1 215 000 euroa talousarvioesityksen
31 450 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäys on las-

kettu ottaen huomioon, että osa toiminnasta ra-
hoitetaan maksullisesta toiminnasta kertyvillä
tuloilla. Virka- ja työehtosopimuksen vaikutus
huomioidaan maksujen tasoa määrättäessä.

2008 talousarvio 32 665 000
2007 IV lisätalousarvio 126 000
2007 II lisätalousarvio 1 000 000
2007 talousarvio 32 366 000
2006 tilinpäätös 32 366 000

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

01.  (30.30.21) Elintarviketurvallisuusviras-
ton toimintamenot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
40 253 000 euroa.

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

Lisäys 1 219 000 euroa talousarvioesityksen
39 034 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 40 253 000
2007 IV lisätalousarvio 187 000
2007 II lisätalousarvio -70 000
2007 talousarvio 39 552 000
2006 tilinpäätös 39 489 392
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40. Kala-, riista- ja porotalous

01.  (30.40.21) Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
16 636 000 euroa.

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

Lisäys 615 000 euroa talousarvioesityksen
16 021 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 16 636 000
2007 IV lisätalousarvio 91 000
2007 II lisätalousarvio 680 000
2007 talousarvio 16 397 000
2006 tilinpäätös 16 597 000

43. Porotalouden edistäminen (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään 1 667 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 23 000 euroa talousarvioesityksen
1 644 000 euroon nähden aiheutuu valtion työ-
ehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 1 667 000
2007 talousarvio 1 814 000
2006 tilinpäätös 2 057 000

50. Vesitalous

20.  (30.50.22) Vesivarojen käytön ja hoidon
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 6 700 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Lisäys 220 000 euroa talousarvioesityksen
6 480 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 6 700 000
2007 IV lisätalousarvio 18 000
2007 talousarvio 6 480 000
2006 tilinpäätös 6 459 000

60. Metsätalous

01.  (30.60.21) Metsäntutkimuslaitoksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
40 236 000 euroa.

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

Lisäys 1 933 000 euroa talousarvioesityksen
38 303 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 40 236 000
2007 IV lisätalousarvio 284 000
2007 talousarvio 39 950 000
2006 tilinpäätös 39 593 000
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63. Metsähallitus

1. Peruspääoman muutokset
Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 78,9 milj. eurolla. Summa muodostuu Met-

sähallituksen maankäytön muutoksista, julkisten hallintotehtävien ja liiketoiminnan omaisuuden
välisistä kiinteistövarallisuuden muutoksista sekä kiinteistövarallisuuden hallinnansiirroista val-
tion laitoksilta samoin kuin valtionperinnöistä ja rekisterivirheiden korjauksista. Valtioneuvosto
valtuutetaan päättämään tarkemmin omaisuuden siirrosta.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talousarvioesityksen lukuperustelujen päätösosan kohdan
1. Peruspääoman muutokset.

Talousarvioesityksessä todetaan, että Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 78,7
milj. eurolla. Lisäystarve 0,2 milj. euroa johtuu Metsähallitukseen siirrettävän kiinteistövaralli-
suuden arvon tarkistamisesta vastaamaan tilintarkastajien lausuntoa.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallinto-
tehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 766 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 25 000 euroa talousarvioesityksen
5 741 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 5 766 000
2007 talousarvio 5 790 000
2006 tilinpäätös 5 830 000

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

01.  (30.70.21) Maanmittauslaitoksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
50 645 000 euroa.

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

Lisäys 1 223 000 euroa talousarvioesityksen
49 422 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäys on las-
kettu ottaen huomioon, että osa toiminnasta ra-
hoitetaan maksullisesta toiminnasta kertyvillä
tuloilla. Virka- ja työehtosopimuksen vaikutus
huomioidaan maksujen tasoa määrättäessä.

2008 talousarvio 50 645 000
2007 IV lisätalousarvio 339 000
2007 talousarvio 47 775 000
2006 tilinpäätös 47 576 000

02.  (30.70.22) Geodeettisen laitoksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
3 579 000 euroa.

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

Lisäys 142 000 euroa talousarvioesityksen
3 437 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 3 579 000
2007 IV lisätalousarvio 19 000
2007 talousarvio 3 338 000
2006 tilinpäätös 3 300 000
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Liikenne- ja viestintäministeriö

01.  (31.01.21) Liikenne- ja viestintäministe-
riön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
19 115 000 euroa.

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

Lisäys 534 000 euroa talousarvioesityksen
18 581 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 19 115 000
2007 IV lisätalousarvio 82 000
2007 II lisätalousarvio 29 000
2007 talousarvio 18 688 000
2006 tilinpäätös 21 195 000

24. Tiehallinto

01.  (31.24.21, osa) Tiehallinnon toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
82 445 000 euroa.

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

Lisäys 2 726 000 euroa talousarvioesityksen
79 719 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 82 445 000
2007 IV lisätalousarvio 411 000
2007 talousarvio 76 900 000
2006 tilinpäätös 72 600 000

78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 170 800 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 6 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 176 800 000 euroon nähden aiheutuu
vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioesityk-
seen sisältyvästä hankkeen Vt 3 Tampereen
läntinen kehätie, 2. vaihe etenemisen muutok-
sesta. Hankkeen sopimusvaltuus ei muutu.

2008 talousarvio 170 800 000
2007 IV lisätalousarvio 4 600 000
2007 II lisätalousarvio 5 800 000
2007 talousarvio 100 500 000
2006 tilinpäätös 52 318 829
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30. Merenkulkulaitos

01.  (31.30.21, osa) Merenkulkulaitoksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
33 952 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 32 164 000 eu-
roon nähden on 1 788 000 euroa, mistä
793 000 euroa aiheutuu siirrosta momentilta
31.30.21 liittyen merikarttatuotannon siirtämi-
seen viranomaistehtäväksi, 981 000 euroa val-
tion virka- ja työehtosopimuksesta ja 14 000
euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymi-
sestä.

Valtion virka- ja työehtosopimuksesta aiheu-
tuva lisäys on laskettu ottaen huomioon, että
osa toiminnasta rahoitetaan maksullisesta toi-
minnasta kertyvillä tuloilla. Virka- ja työehto-
sopimuksen vaikutus huomioidaan maksujen
tasoa määrättäessä.

2008 talousarvio 33 952 000
2007 IV lisätalousarvio 150 000
2007 talousarvio 33 091 000
2006 tilinpäätös 34 218 000

21.  (31.30.21, osa) Vesiväylänpito (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
61 409 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon vesi-
väylänpitoon kohdistuvat maksullisen palvelu-
toiminnan ja kiinteistöjen vuokrauksen tulot
sekä Saimaan kanavan lupamaksutulot.

Määrärahaa saa käyttää enintään 308 henki-
lötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaus-
menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toinen ja kolmas kappale korvaavat ta-
lousarvioesityksen momentin päätösosan kol-
mannen ja neljännen kappaleen. 

Muutos talousarvioesityksen 61 520 000 eu-
roon nähden on 111 000 euroa, missä on otettu
huomioon vähennyksenä 793 000 euroa siirto-
na momentille 31.30.01 liittyen merikarttatuo-
tannon siirtämiseen viranomaistehtäväksi ja li-
säyksenä 682 000 euroa valtion virka- ja työ-
ehtosopimuksesta johtuen.

Valtion virka- ja työehtosopimuksesta aiheu-
tuva lisäys on laskettu ottaen huomioon, että
osa toiminnasta rahoitetaan maksullisesta toi-
minnasta kertyvillä tuloilla. Virka- ja työehto-
sopimuksen vaikutus huomioidaan maksujen
tasoa määrättäessä.

2008 talousarvio 61 409 000
2007 IV lisätalousarvio 105 000
2007 talousarvio 60 969 000
2006 tilinpäätös 62 856 000

40. Ratahallintokeskus

01.  (31.40.21, osa) Ratahallintokeskuksen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
28 048 000 euroa. 

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

Lisäys 398 000 euroa talousarvioesityksen
27 650 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 28 048 000
2007 IV lisätalousarvio 66 000
2007 talousarvio 27 500 000
2006 tilinpäätös 21 200 000
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41. Rautatievirasto

01.  (31.41.21) Rautatieviraston toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
4 198 000 euroa.

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

Lisäys 138 000 euroa talousarvioesityksen
4 060 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 4 198 000
2007 IV lisätalousarvio 21 000
2007 talousarvio 4 060 000
2006 tilinpäätös 1 300 000

72. Viestinnän korvaukset ja avustukset

42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määrära-
ha)

Määrärahasta saa käyttää 18 000 000 euroa
valtioneuvoston erikseen määräämin ehdoin
puolueille lehdistön ja sitä vastaavan sähköi-
sen julkaisutoiminnan tukemiseen sekä Ahve-
nanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tuke-
miseen samojen jakoperusteiden mukaan kuin

puoluelain (10/1969) 9 §:ssä tarkoitettu avus-
tus.

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

2008 talousarvio 18 500 000
2007 talousarvio 14 264 000
2006 tilinpäätös 13 614 000

80. Ilmatieteen laitos

01.  (31.80.21) Ilmatieteen laitoksen toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
31 422 000 euroa.

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

Lisäys 1 107 000 euroa talousarvioesityksen
30 315 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

Valtion virka- ja työehtosopimuksesta aiheu-
tuva lisäys on laskettu ottaen huomioon, että
osa toiminnasta rahoitetaan maksullisesta toi-
minnasta kertyvillä tuloilla. Virka- ja työehto-
sopimuksen vaikutus huomioidaan maksujen
tasoa määrättäessä.

2008 talousarvio 31 422 000
2007 IV lisätalousarvio 175 000
2007 talousarvio 30 278 000
2006 tilinpäätös 30 216 000

81. Merentutkimuslaitos

01.  (31.80.21) Merentutkimuslaitoksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
8 795 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.
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Lisäys 236 000 euroa talousarvioesityksen
8 559 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

Valtion virka- ja työehtosopimuksesta aiheu-
tuva lisäys on laskettu ottaen huomioon, että
osa toiminnasta rahoitetaan maksullisesta toi-
minnasta kertyvillä tuloilla. Virka- ja työehto-

sopimuksen vaikutus huomioidaan maksujen
tasoa määrättäessä.

2008 talousarvio 8 795 000
2007 IV lisätalousarvio 386 000
2007 talousarvio 8 499 000
2006 tilinpäätös 10 280 000

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot

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

Momentille myönnetään 302 313 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 30 300 000 euroa talousarvioesityk-

sen 272 013 000 euroon nähden aiheutuu ve-
rottomina budjetoitujen määrärahojen arvon-
lisäveromenotarkistuksista.

2008 talousarvio 302 313 000
2007 IV lisätalousarvio 5 474 000
2007 II lisätalousarvio 8 800 000
2007 talousarvio 276 265 000
2006 tilinpäätös 277 060 964

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osal-
ta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 873 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ohjelmakauden 2000—2006 Euroopan

aluekehitysrahastosta rahoitettavien tavoite 1-

ja 2 -ohjelmien, yhteisöaloitteiden ja innovatii-
visten toimien hankkeiden valtion rahoitus-
osuuden maksamiseen.

2) teknisen avun ja edellä mainittujen ohjel-
mien toteuttamiseen tarvittavan henkilöstön
palkkaamiseen sekä ohjelmien toteuttamisen
kannalta muiden välttämättömien kulutusme-
nojen maksamiseen yhdessä momentilla
32.70.61 olevan EU-osuuden kanssa. 

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Valtuus
Mikäli vuoden 2007 myöntämisvaltuutta on

jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä
osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna
2008.

S e l v i t y s o s a :  Momentti palautetaan ta-
lousarvioesitykseen.

Muutos talousarvioesitykseen nähden aiheu-
tuu ohjelmakauden 2000—2006 myöntämis-
valtuuksien loppumaksatuksista.

Määräraha on alueiden kehittämislaissa tar-
koitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.

2008 talousarvio 873 000
2007 IV lisätalousarvio 183 000
2007 II lisätalousarvio —
2007 talousarvio 12 421 000
2006 tilinpäätös 11 488 098

Myöntämisvaltuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)
Yhteensä

Vuoden 2007 sitoumukset 0,873
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  (32.10, 34.01, osa ja 26.01, osa) Hallinto

01.  (32.10.21, 34.01.21, osa ja 26.01.21,
osa) Työ- ja elinkeinoministeriön toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
50 545 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
5) julkisten hankintojen neuvontayksikön

toimintaan liittyviin avustuksiin.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen

kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohta viisi lisätään
taloustalousarvioesityksen momentin pää-
tösosan toisen kappaleen kohdaksi viisi.

Muutos talousarvioesityksen 49 069 000 eu-
roon nähden on 1 476 000 euroa, missä on
otettu lisäyksenä huomioon 1 645 000 euroa
valtion virka- ja työehtosopimuksen johdosta
ja vähennyksenä 169 000 euroa kahden maa-
hanmuuttoasioita hoitavan henkilön palkkaus-
ja muiden menojen siirtona momentille
26.01.01 sekä momentille aiemmin ehdotettu-
jen siirtojen tarkistuksien johdosta.

Kohdan viisi lisäys aiheutuu vuoden 2007
neljännessä lisätalousarvioesityksessä ehdote-
tuista muutoksista.

2008 talousarvio 50 545 000
2007 IV lisätalousarvio 663 000
2007 II lisätalousarvio 280 000
2007 talousarvio 49 429 000
2006 tilinpäätös 46 353 000

02.  (32.10.22) Työvoima- ja elinkeinokes-
kusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
83 007 000 euroa.

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

Lisäys 3 300 000 euroa talousarvioesityksen
79 707 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 83 007 000
2007 IV lisätalousarvio 513 000
2007 talousarvio 79 423 000
2006 tilinpäätös 78 318 000

03.  (34.01.22) Työvoimaopiston toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 090 000 euroa.

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

Lisäys 16 000 euroa talousarvioesityksen
1 074 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 1 090 000
2007 IV lisätalousarvio 2 000
2007 talousarvio 772 000
2006 tilinpäätös 767 000
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20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka

01.  (32.20.21) Geologian tutkimuskeskuksen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
40 891 000 euroa. 

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

Lisäys 1 592 000 euroa talousarvioesityksen
39 299 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäys on las-
kettu ottaen huomioon, että osa toiminnasta ra-
hoitetaan maksullisesta toiminnasta kertyvillä
tuloilla. Virka- ja työehtosopimuksen vaikutus
huomioidaan maksujen tasoa määrättäessä.

2008 talousarvio 40 891 000
2007 IV lisätalousarvio 248 000
2007 II lisätalousarvio —
2007 talousarvio 40 450 000
2006 tilinpäätös 40 315 000

02.  (32.20.22) Valtion teknillisen tutkimus-
keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
80 440 000 euroa.

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

Lisäys 2 246 000 euroa talousarvioesityksen
78 194 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäys on las-
kettu ottaen huomioon, että osa toiminnasta ra-
hoitetaan maksullisesta toiminnasta kertyvillä
tuloilla. Virka- ja työehtosopimuksen vaikutus
huomioidaan maksujen tasoa määrättäessä.

2008 talousarvio 80 440 000
2007 IV lisätalousarvio 5 353 000
2007 talousarvio 74 016 000
2006 tilinpäätös 79 232 000

03.  (32.20.23) Turvatekniikan keskuksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
9 287 000 euroa.

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

Lisäys 321 000 euroa talousarvioesityksen
8 966 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 9 287 000
2007 IV lisätalousarvio 50 000
2007 talousarvio 9 250 000
2006 tilinpäätös 9 738 000

04.  (32.20.24) Kuluttajatutkimuskeskuksen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 986 000 euroa.

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

Lisäys 109 000 euroa talousarvioesityksen
1 877 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 1 986 000
2007 IV lisätalousarvio 17 000
2007 talousarvio 1 922 000
2006 tilinpäätös 1 945 000

05.  (32.20.25)  Mittatekniikan keskuksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
5 284 000 euroa.

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

Lisäys 173 000 euroa talousarvioesityksen
5 111 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.
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2008 talousarvio 5 284 000
2007 IV lisätalousarvio 27 000
2007 talousarvio 5 170 000
2006 tilinpäätös 5 289 000

06.  (32.20.26) Tekes - teknologian ja inno-
vaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
30 490 000 euroa.

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

Lisäys 890 000 euroa talousarvioesityksen
29 600 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 30 490 000
2007 IV lisätalousarvio 138 000
2007 talousarvio 29 218 000
2006 tilinpäätös 27 991 000

40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja
kehitykseen (arviomääräraha)

Valtuus. Vuonna 2008 uusia avustuspäätök-
siä saa tehdä enintään 213 103 000 eurolla.

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

Vähennys 200 000 euroa talousarvioesityk-
sen 213 303 000 euron valtuuteen nähden ai-
heutuu laaja-alaisen innovaatiopolitiikan mu-
kaisesta momentin 32.30.47 määrärahan lisää-
misestä 200 000 eurolla.

2008 talousarvio 171 157 000
2007 talousarvio 161 917 000
2006 tilinpäätös 150 970 296

30. Yrityspolitiikka

02.  (32.30.22) Matkailun edistämiskeskuk-
sen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
16 257 000 euroa.

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

Lisäys 169 000 euroa talousarvioesityksen
16 088 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 16 257 000
2007 IV lisätalousarvio 26 000
2007 talousarvio 16 088 000
2006 tilinpäätös 16 334 000

40. Kansainvälistymisavustus yritysten yh-
teishankkeisiin  (arviomääräraha)

Uusia avustuksia saa vuonna 2008 myöntää
17 028 000 euroa. Mikäli vuoden 2007 myön-
tämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saadaan

käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämis-
päätöksiä vielä vuonna 2008. Määräraha bud-
jetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

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

2008 talousarvio 18 038 000
2007 talousarvio 18 500 000
2006 tilinpäätös 16 999 040

42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 11 073 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 256 000 euroa talousarvioesityksen
10 817 000 euroon nähden aiheutuu vuoden
2007 neljännessä lisätalousarvioesityksessä
ehdotetuista muutoksista.
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2008 talousarvio 11 073 000
2007 IV lisätalousarvio —
2007 talousarvio 12 684 000
2006 tilinpäätös 14 212 197

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

Momentille myönnetään 25 633 000 euroa.
Valtuus. Valtionavustuksesta yritystoimin-

nan kehittämiseksi annetun lain mukaista yri-
tysten kehittämisavustusta sekä yritysten toi-
mintaympäristön kehittämisavustusta saa
vuonna 2008 myöntää yhteensä 43 678 000
euroa. Valtuudesta varataan 18 500 000 euroa
käytettäväksi valtioneuvoston päätöksellä ta-
louden rakennemuutosten tai muiden äkillisten
tapahtumien työllisyydelle ja tuotantotoimin-
nalle aiheuttamien ennalta arvaamattomien
häiriöiden lieventämisen edellyttämiin avus-
tuksiin. Lisäksi valtuudesta enintään 9 700 000
euroa käytetään yksinyrittäjien tukikokeilun
toteuttamiseen ja enintään 1 000 000 euroa ky-
läkaupan investointiavustukseen.

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

Määrärahan lisäys talousarvioesityksen
24 533 000 euroon nähden on 1 100 000 euroa
ja valtuuden lisäys talousarvioesityksen
37 278 000 euroon nähden on 6 400 000 euroa.
Muutoksessa on otettu huomioon määrärahan
lisäyksenä 1 200 000 euroa ja valtuuden lisä-
yksenä 6 500 000 euroa äkillisten rakenne-
muutosten johdosta lähinnä Kotka-Haminan
seutukunnan ja Itä-Lapin seutukunnan alueilla
sekä määrärahan ja valtuuden vähennyksenä
100 000 euroa yksinyrittäjien tukikokeiluun ja
kyläkauppojen investointeihin myönnettäviin
avustuksiin käytettävän määrärahan siirtona
momentille 32.50.63.

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen
muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu
seuraavaksi:

2008 talousarvio 25 633 000
2007 II lisätalousarvio -200 000
2007 talousarvio 17 348 000
2006 tilinpäätös 14 172 473

47.  (32.30.47 ja 49) Avustus elinkeinopoli-
tiikkaa edistäville järjestöille (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään 29 867 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) työ- ja elinkeinoministeriön toimintaan

liittyvien järjestöjen valtionapuun ja lähinnä
pk-yritysten kehittämispalvelujen tuottami-

seen sekä ulkomaisten investointien edistämi-
seen.

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

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen
29 667 000 euroon nähden aiheutuu laaja-alai-
sen innovaatiopolitiikan mukaisesta siirrosta
momentilta 32.20.40 käytettäväksi ulkomais-
ten investointien edistämiseen Suomessa In-
vest in Finlandin kautta.

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

2008 2009 2010 2011

Valtuuden käytöstä
aiheutuvat kaikki

menot yhteesä

Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 17 033 11 324 4 404 840 33 601
Vuoden 2008 sitoumukset 8 600 19 100 11 900 4 078 43 678
Yhteensä 25 633 30 424 16 304 4 918 77 279
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2008 talousarvio 29 867 000
2007 talousarvio 28 667 000
2006 tilinpäätös 28 457 000

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely

01.  (32.40.21) Kuluttajaviraston toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
5 924 000 euroa. 

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

Lisäys 154 000 euroa talousarvioesityksen
5 770 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 5 924 000
2007 IV lisätalousarvio 24 000
2007 talousarvio 5 854 000
2006 tilinpäätös 5 882 000

02.  (32.40.26) Kilpailuviraston toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 5 281 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 131 000 euroa talousarvioesityksen

5 150 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 5 281 000
2007 IV lisätalousarvio 20 000
2007 talousarvio 5 133 000
2006 tilinpäätös 5 074 000

50.  (26.98, osa) Alueiden kehittäminen

63.  (26.98.63) Kainuun kehittämisraha (siir-
tomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 46 010 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 100 000 euroa talousarvioesityksen
45 910 000 euroon nähden aiheutuu yksinyrit-
täjien tukikokeiluun ja kyläkauppojen inves-

tointeihin myönnettäviin avustuksiin käytettä-
vän määrärahan siirtämisestä momentilta
32.30.45.

2008 talousarvio 46 010 000
2007 II lisätalousarvio 5 200 000
2007 talousarvio 44 958 000
2006 tilinpäätös 44 309 000

60. Energiapolitiikka

01.  (32.60.21) Energiamarkkinaviraston
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
711 000 euroa.

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

Lisäys 89 000 euroa talousarvioesityksen
622 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka-
ja työehtosopimuksesta.
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2008 talousarvio 711 000
2007 IV lisätalousarvio 14 000
2007 talousarvio 836 000
2006 tilinpäätös 823 000

20.  (32.60.27) Energiansäästön ja uusiutu-
van energian käytön edistäminen ja energia-
tiedotus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 3 400 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 900 000 euroa talousarvioesityksen
2 500 000 euroon nähden on tarkoitus käyttää
hallitusohjelmaan sisältyvän tuuliatlaksen te-
kemiseen. Momentin 32.60.40 myöntämisval-
tuutta on vastaavasti vähennetty.

2008 talousarvio 3 400 000
2007 talousarvio 3 400 000
2006 tilinpäätös 3 400 000

40. Energiatuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 27 600 000 euroa.
Valtuus. Vuonna 2008 tukea saa myöntää

enintään 25 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
1) energiatalouden kehittämiseen ilmasto- ja

ympäristömyönteisemmäksi tukemalla energi-
an säästöä ja uusiutuvan energian käyttöä edis-
täviä investointeja ja selvityksiä,

2) uuden teknologian käyttöönottoon liitty-
vien investointien ja selvityshankkeiden tuke-
miseen,

3) energiahuollon varmuuden ja monipuoli-
suuden edistämiseen tukemalla kotimaisten
energialähteiden tuotantoon ja käyttöön liitty-
viä investointeja ja selvityksiä tai

4) energiansäästöä, energian tuotannon tai
käytön ympäristöhaittoja vähentävien tai ener-
giahuollon varmuutta ja monipuolisuutta muu-
toin edistävien selvitysten tukemiseen.

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

Kolmatta kappaletta on selkeytetty.
Määrärahan vähennys 400 000 euroa talous-

arvioesityksen 28 000 000 euroon nähden ja
valtuuden vähennys 900 000 euroa talousar-
vioesityksen 26 000 000 euroon nähden aiheu-
tuu momentin 32.60.20 määrärahan lisäämi-
sestä 900 000 eurolla.

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen
muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu
seuraavaksi:

2008 talousarvio 27 600 000
2007 talousarvio 27 600 000
2006 tilinpäätös 21 942 300

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

2008 2009 2010 2011 2012—

Valtuuden käytöstä
aiheutuvat kaikki

menot yhteensä

Ennen vuotta 2008 tehdyt 
sitoumukset 26 200 13 000 4 000 1 000 - 44 200
Vuoden 2008 sitoumukset 1 400 10 750 6 750 2 500 3 700 25 100
Yhteensä 27 600 23 750 10 750 3 500 3 700 69 300
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70.  (32.30, osa, 34.05 ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus 

64.  (26.98.64 ja 34.05.64) EU:n rakennera-
hastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-
ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (ar-
viomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
4) yhdessä momentin 32.70.65 kanssa Eu-

roopan aluekehitysrahaston osarahoittamien
ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enintään
122 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön
palkkaamiseen, josta teknisen avun osuus on
59 htv. Palkattava enimmäishenkilötyövuosi-
määrä on sekä ohjelmakauden 2007—2013
että momenteilta 32.70.61, 32.70.62 ja muiden
hallinnonalojen valtion rahoitusosuusmomen-
teilta rahoitettavan ohjelmakauden 2000—
2006 yhteismäärä sekä

5) yhdessä momentin 32.70.65 kanssa Eu-
roopan sosiaalirahaston osarahoittamien ohjel-

mien toteuttamiseen tarvittavan enintään 403
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palk-
kaamiseen, josta teknisen avun osuus on 136
htv. Palkattava enimmäishenkilötyövuosimää-
rä on sekä ohjelmakauden 2007—2013 että
momenteilta 32.70.61, 32.70.62 ja opetusmi-
nisteriön ja sosiaali- ja terveysministeriön vas-
taavilta valtion rahoitusosuusmomenteilta ra-
hoitettavan ohjelmakauden 2000—2006 yh-
teismäärä.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappaleen
kohdat neljä ja viisi korvaavat talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan toisen kappaleen
kohdat neljä ja viisi.

2008 talousarvio 112 116 000
2007 IV lisätalousarvio -8 000 000
2007 talousarvio 24 628 000

80.  (34.06, osa) Työvoimapolitiikka

01.  (34.06.21) Työvoima-asiain paikallis-
hallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
150 997 000 euroa.

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

Lisäys 6 050 000 euroa talousarvioesityksen
144 947 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 150 997 000
2007 IV lisätalousarvio 944 000
2007 talousarvio 144 617 000
2006 tilinpäätös 142 825 986

51.  (34.06.51) Työllistämis-, koulutus- ja
erityistoimet (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 554 422 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:
5) palkkatuen perustukien maksamiseen

työnantajalle sen työllistäessä työttömyyspäi-
värahalla olevan henkilön tai muun työmarkki-
natukeen oikeutetun henkilön kuin julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain 1 luvun 7 §:n
mukaisen vaikeasti työllistyvän tai vähintään
130 päivää työmarkkinatukea saaneen työttö-
män, joka täyttää mainitun lain 7 luvun
12 a §:n edellytykset, tai yhdenjaksoisesti vä-
hintään 65 päivää työmarkkinatukea saaneen
nuoren työttömän, 

13) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 6 luvun 14 §:n mukaisen vakuutusturvan
kustannuksiin sekä vakuutusturvan järjestämi-
seen henkilöille, jotka osallistuvat julkiseen
työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista an-
netun valtioneuvoston asetuksen 4 luvun
11 §:ssä tarkoitettuun työhönvalmennukseen
muussa palveluyksikössä.

Määrärahasta varataan 15 000 000 euroa
käytettäväksi täydennysrahoituksena nuorten
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syrjäytymisen ehkäisyä ja työllisyyttä edistä-
viin toimenpiteisiin.

S e l v i t y s o s a :   Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toisen kappaleen kohdat 5) ja 13) kor-
vaavat talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan toisen kappaleen kohdat 5) ja 13).
Päätösosan kolmas kappale lisätään talousar-
vioesityksen momentin päätösosan seitsemän-
neksi kappaleeksi.

Vähennys talousarvioesityksen 560 672 000
euroon nähden on 6 250 000 euroa, missä on
otettu huomioon vähennyksenä 6 750 000 eu-
roa siirtona momenteille 29.20.30, 29.30.32 ja
29.91.51 nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja
työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin ja lisä-
yksenä 500 000 euroa siirtona momentilta
33.20.52 työharjoittelussa ja työelämävalmen-
nuksessa olevien työmarkkinatukea saavien
henkilöiden vakuutusturvan kustannuksiin.

Ottaen huomioon opetusministeriöön siirret-
tävä 6 750 000 euron määräraha ja momentin
määrärahavaraus, yhteensä 21 750 000 euroa,
arvioidut työllistämismäärärahat kunnille ja
kuntayhtymille vähenevät 4 400 000 eurolla,
jolloin työllistettävien määrä vähenee keski-
määrin 700 henkilöllä ja lisäksi yksityisen sek-
torin työllistämiseen arvioidut palkkatuen
määrärahat vähenevät 17 350 000 eurolla, jol-
loin työllistettävien määrä vähenee keskimää-
rin 2 600 henkilöllä.

Toisen kappaleen kohdan 5) muutos aiheu-
tuu siitä, että hallitus on antanut eduskunnalle
talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julki-
sesta työvoimapalvelusta annetun lain muutta-
misesta siten, että palkkatuen perusosa voitai-
siin maksaa momentilta 33.20.52 työnantajalle
sen työllistäessä yhdenjaksoisesti vähintään 65
päivää työmarkkinatukea saaneen nuoren työt-
tömän.

Toisen kappaleen kohdan 13) muutos aiheu-
tuu työharjoittelussa ja työelämävalmennuk-
sessa olevien työmarkkinatukea saavien henki-
löiden vakuutusturvan kustannusten siirtämi-
sestä rahoitettavaksi tältä momentilta.

2008 talousarvio 554 422 000
2007 IV lisätalousarvio -4 300 000
2007 II lisätalousarvio 10 000 000
2007 talousarvio 516 711 000
2006 tilinpäätös 469 398 752

64.  (34.06.64) Työllisyysperusteiset siirto-
menot investointeihin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 29 255 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) julkisesta työvoimapalvelusta annetun

lain perusteella eräiden työllisyysmääräraho-
jen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuk-
sen 1 luvun mukaisiin investointiavustuksiin ja
2 luvun mukaiseen työllisyystyöohjelmaan lu-
kuun ottamatta Kainuun hallintokokeilua sekä

2) investoinneiksi katsottavista valtion han-
kinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen
lukuun ottamatta Kainuun hallintokokeilua.

Momentilta saa maksaa myös sijoitusmeno-
ja, jotka budjetoidaan maksatuspäätösperustei-
sina.

Valtuus
Vuonna 2008 saa Kainuun hallintokokeilua

lukuun ottamatta tehdä enintään 16 500 000
euron arvosta uusia sitoumuksia työllisyyspe-
rusteisiin investointeihin. Vuoden 2007 val-
tuuden käyttämättä jäävästä osasta saa tehdä
sitoumuksia vuonna 2008.

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

Määrärahan lisäys talousarvioesityksen
23 404 000 euroon nähden on 5 851 000 euroa
ja valtuuden lisäys talousarvioesityksen
8 000 000 euroon nähden 8 500 000 euroa.
Määrärahan lisäyksestä 2 600 000 euroa ai-
heutuu vuoden 2007 neljännessä lisätalousar-
vioesityksessä ehdotetusta 4 300 000 euron
myöntämisvaltuuden lisäyksestä äkillisille ra-
kennemuutosalueille. Määrärahan lisäyksestä
3 251 000 euroa ja myöntämisvaltuuden lisäys
8 500 000 euroa aiheutuvat äkillisestä raken-
nemuutoksesta lähinnä Kotka-Haminan seutu-
kunnan ja Itä-Lapin seutukunnan alueilla.

Toista kappaletta on täsmennetty siten, että
määrärahan käyttötarkoitus ei koske Kainuun
hallintokokeilua.
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Neljättä kappaletta on täydennetty siten, että
vuoden 2007 valtuuden käyttämättä jäävästä
osasta saa tehdä sitoumuksia vuonna 2008.

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen
muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu
seuraavaksi:

2008 talousarvio 29 255 000
2007 IV lisätalousarvio —
2007 talousarvio 30 718 000
2006 tilinpäätös 25 008 283

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

2008 2009 2010

Valtuuden käytöstä
aiheutuvat kaikki

menot yhteensä

Työllisyysperusteiset investoinnit
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 16 928 6 058 - 22 986
Vuoden 2008 sitoumukset 4 781 5 666 2 053 12 500
Työllisyysperusteiset investoinnit yhteensä 21 709 11 724 2 053 35 486

Työllisyystyöohjelma
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 6 000 1 200 - 7 200
Vuoden 2008 sitoutumukset 1 546 1 830 624 4 000
Työllisyystyöohjelma yhteensä 7 546 3 030 624 11 200

Yhteensä 29 255 14 754 2 677 46 686
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  (33.01, osa, 03, 04, 12 ja 14) Hallinto

01.  (33.01.21) Sosiaali- ja terveysministeri-
ön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
38 463 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 37 018 000 eu-
roon nähden on 1 445 000 euroa, mistä
1 245 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työ-
ehtosopimuksesta ja 200 000 euroa 15.6.2007
asetetun Sosiaaliturvan uudistamiskomitean
menojen maksamisesta. Komitean määräaika
on 15.6.2007—31.12.2009.

2008 talousarvio 38 463 000
2007 IV lisätalousarvio 294 000
2007 talousarvio 36 022 000
2006 tilinpäätös 35 057 000

02.  (33.03.21) Työttömyysturvan muutok-
senhakulautakunnan toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 020 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys talousarvioesityksen 1 926 000 eu-

roon nähden on 94 000 euroa, mistä 64 000 eu-

roa aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuk-
sesta ja 30 000 euroa yhden henkilötyövuoden
palkkaus- ja muista menoista tuottavuustoi-
menpiteiden lykkääntymisen johdosta.

2008 talousarvio 2 020 000
2007 IV lisätalousarvio 10 000
2007 talousarvio 1 951 000
2006 tilinpäätös 1 837 000

03.  (33.04.21) Sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnan toimintamenot (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään 3 060 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys talousarvioesityksen 2 930 000 eu-

roon nähden on 130 000 euroa, mistä 70 000
euroa aiheutuu valtion virka- ja työehtosopi-
muksesta ja 60 000 euroa kahden henkilötyö-
vuoden palkkaus- ja muista menoista tuotta-
vuustoimenpiteiden lykkääntymisen johdosta.

2008 talousarvio 3 060 000
2007 IV lisätalousarvio 11 000
2007 talousarvio 2 989 000
2006 tilinpäätös 1 964 000
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02.  (33.05, 06, osa, 09, 10, 11, osa ja 33, osa) Valvonta

01.  (33.06.21) Terveydenhuollon oikeustur-
vakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
6 025 000 euroa.

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

Lisäys 161 000 euroa talousarvioesityksen
5 864 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 6 025 000
2007 IV lisätalousarvio 25 000
2007 II lisätalousarvio 30 000
2007 talousarvio 4 349 000
2006 tilinpäätös 3 513 000

02.  (33.09.21) Sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
5 281 000 euroa.

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

Lisäys 231 000 euroa talousarvioesityksen
5 050 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 5 281 000
2007 IV lisätalousarvio 36 000
2007 II lisätalousarvio 70 000
2007 talousarvio 4 915 000
2006 tilinpäätös 5 041 000

03.  (33.10.21) Säteilyturvakeskuksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
12 165 000 euroa.

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

Lisäys 393 000 euroa talousarvioesityksen
11 772 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäys on las-
kettu ottaen huomioon, että osa toiminnasta ra-
hoitetaan maksullisesta toiminnasta kertyvillä
tuloilla. Virka- ja työehtosopimuksen vaikutus
huomioidaan maksujen tasoa määrättäessä.

2008 talousarvio 12 165 000
2007 IV lisätalousarvio 61 000
2007 talousarvio 11 772 000
2006 tilinpäätös 11 642 000

03.  (33.01, osa, 02, 07, osa, 08, osa ja 11, osa ) Tutkimus- ja kehittämistoiminta

01.  (33.02.21) Sosiaali- ja terveysalan tutki-
mus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
24 294 000 euroa.

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

Lisäys 757 000 euroa talousarvioesityksen
23 537 000 euroon nähden aiheutuu valtion

virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäys on las-
kettu ottaen huomioon, että osa toiminnasta ra-
hoitetaan maksullisesta toiminnasta kertyvillä
tuloilla. Virka- ja työehtosopimuksen vaikutus
huomioidaan maksujen tasoa määrättäessä.

2008 talousarvio 24 294 000
2007 IV lisätalousarvio 202 000
2007 talousarvio 23 327 000
2006 tilinpäätös 22 682 000
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02.  (33.08.21) Kansanterveyslaitoksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
34 994 000 euroa.

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

Lisäys 1 046 000 euroa talousarvioesityksen
33 948 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäys on las-
kettu ottaen huomioon, että osa toiminnasta ra-
hoitetaan maksullisesta toiminnasta kertyvillä
tuloilla. Virka- ja työehtosopimuksen vaikutus
huomioidaan maksujen tasoa määrättäessä.

2008 talousarvio 34 994 000
2007 IV lisätalousarvio 164 000
2007 talousarvio 34 346 000
2006 tilinpäätös 35 279 000

03.  (33.11.22) Lääkehoidon kehittämiskes-
kuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 370 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 37 000 euroa talousarvioesityksen
1 333 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta. 

2008 talousarvio 1 370 000
2007 IV lisätalousarvio 6 000
2007 talousarvio 1 333 000
2006 tilinpäätös 1 333 000

10.  (33.15, 28, osa ja 35.30, osa) Perhe- ja asumiskustannusten tasaus

27. Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle
elatustuen siirron toimeenpanokustannuksista
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 861 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää korvauksena elatus-

tuen siirrosta Kansaneläkelaitokselle aiheutu-
vista kustannuksista, jotka syntyvät tietojärjes-
telmän rakentamisesta sekä asiakkaiden tieto-
jen siirrosta kunnilta Kansaneläkelaitokselle.

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

Lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta
(169/2007) 8 §:n mukaan elatustuki siirretään
kunnilta Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi
1.1.2009 alkaen. Elatustuen käsittelyä varten
Kansaneläkelaitos rakentaa uuden tietojärjes-
telmän. Sen toimeenpano edellyttää myös
Kansaneläkelaitoksen toimistojen käsittelijöi-
den ohjeistusta ja koulutuksen järjestämistä.

Elatustuen siirtokustannuksia  Kansaneläke-
laitokselle on tarkoitus korvata valtion varoista
vuosina 2007—2008 yhteensä 2 976 000 eu-
roa, josta 1 115 000 euroa on osoitettu vuonna

2007 valtiovarainministeriön tuottavuusmää-
rärahasta (momentti 28.40.21, vuonna 2007
momentti 28.80.27). Nyt esitettävä määräraha
kattaa vuodelle 2008 ajoittuvat kustannukset,
jotka syntyvät tietojärjestelmän rakentamisesta
sekä asiakkaiden tietojen siirrosta kunnilta
Kansaneläkelaitokselle. Elatustuen toimeenpa-
nosta Kansaneläkelaitokselle vuodesta 2009
alkaen aiheutuvien kustannusten kattamista-
vasta päätetään myöhemmin.

2008 talousarvio 1 861 000

51.  (33.15.52) Lapsilisät (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 1 414 600 000 eu-

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

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 18 800 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 1 433 400 000 euroon nähden aiheutuu
momentin mitoituksen perusteena olleiden las-
ten lukumääräarvioiden tarkistamisesta vii-
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meisimpien käytettävissä olevien tietojen mu-
kaisiksi.

2008 talousarvio 1 414 600 000
2007 talousarvio 1 403 600 000
2006 tilinpäätös 1 410 400 000

20.  (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

51.  (33.17.51) Työttömyysturvalain mukai-
nen perusturva (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 62 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 4 000 000 euroa talousarvioesityksen
58 000 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu esite-
tään arvioitua pienemmäksi. Tämän seurauk-
sena perusturvan rahoitukseen tilitettävän pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotto
alenee.

2008 talousarvio 62 000 000
2007 IV lisätalousarvio -14 000 000
2007 talousarvio 62 750 000
2006 tilinpäätös 56 000 000

52.  (34.06.52) Työmarkkinatuki (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
699 500 000 euroa.

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

Vähennys 500 000 euroa talousarvioesityk-
sen 700 000 000 euroon nähden aiheutuu siitä,
että vakuutusturvan kustannukset siirretään
maksettavaksi momentilta 32.80.51.

2008 talousarvio 699 500 000
2007 IV lisätalousarvio -30 000 000
2007 II lisätalousarvio —
2007 talousarvio 716 100 000
2006 tilinpäätös 744 970 542

30.  (33.18) Sairausvakuutus

60.  (33.18.60) Valtion osuus sairausvakuu-
tuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 175 000 000 eu-
roa.

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

Vähennys 14 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 1 189 000 000 euroon nähden aiheutuu

menoarvion tarkentumisesta, joka pääosin joh-
tuu lääkekorvausmenoarvion alenemisesta.

2008 talousarvio 1 175 000 000
2007 IV lisätalousarvio -38 000 000
2007 talousarvio 1 153 000 000
2006 tilinpäätös 1 092 464 514
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40.  (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

51.  (33.19.51) Valtion osuus maatalousyrit-
täjän eläkelaista johtuvista menoista (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 471 700 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 2 700 000 euroa talousarvioesityksen
469 000 000 euroon nähden aiheutuu maata-
lousyrittäjien eläkevakuutusmaksussa huomi-
oon otettavan työkyvyttömyysmaksun ylijää-
män palautuksen määrän korottamisesta 0,6
prosenttiin palkoista, jolloin vakuutusmaksu
alenee 0,4 % aiemmin arvioidusta maksutasos-
ta.

2008 talousarvio 471 700 000
2007 IV lisätalousarvio 900 000
2007 talousarvio 447 000 000
2006 tilinpäätös 430 400 000

52.  (33.19.52) Valtion osuus yrittäjän eläke-
laista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 79 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 12 000 000 euroa talousarvioesityk-
sen 67 000 000 euroon nähden aiheutuu yrittä-
jien eläkevakuutusmaksussa huomioon otetta-
van työkyvyttömyysmaksun ylijäämän palau-
tuksen määrän korottamisesta 0,6 prosentista
1,0 prosenttiin palkoista, jolloin vakuutusmak-
su alenee 0,4 % aiemmin arvioidusta maksuta-
sosta.

2008 talousarvio 79 000 000
2007 IV lisätalousarvio -5 000 000
2007 talousarvio 60 000 000
2006 tilinpäätös 51 300 000

55.  (33.16.60) Yleinen perhe-eläke (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 37 800 000 euroa.

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

Lisäys 100 000 euroa talousarvioesityksen
37 700 000 euroon nähden aiheutuu kansan-
eläkeindeksin pisteluvun vahvistamisesta
1 436:een.

2008 talousarvio 37 800 000
2007 IV lisätalousarvio -1 200 000
2007 talousarvio 38 200 000
2006 tilinpäätös 37 763 841

57.  (33.28.51) Maahanmuuttajan erityistuki
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 22 900 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 500 000 euroa talousarvioesityk-
sen 23 400 000 euroon nähden aiheutuu mää-
rärahan tarvearvion tarkentumisesta.

2008 talousarvio 22 900 000
2007 talousarvio 21 100 000
2006 tilinpäätös 18 690 000

60.  (33.19.60) Valtion osuus kansaneläke-
laista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 267 800 000 eu-
roa.

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

Lisäys 6 000 000 euroa talousarvioesityksen
2 261 800 000 euroon nähden aiheutuu kan-
saneläkeindeksin pisteluvun vahvistamisesta
1 436:een.

2008 talousarvio 2 267 800 000
2007 IV lisätalousarvio -23 300 000
2007 talousarvio 1 888 300 000
2006 tilinpäätös 1 813 752 898
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50.  (33.21, 22, 23 ja 92, osa) Veteraanien tukeminen

50.  (33.21.52) Rintamalisät (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään 70 200 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 300 000 euroa talousarvioesityksen
69 900 000 euroon nähden aiheutuu kansan-
eläkeindeksin pisteluvun vahvistamisesta
1 436:een.

2008 talousarvio 70 200 000
2007 IV lisätalousarvio -1 000 000
2007 talousarvio 74 000 000
2006 tilinpäätös 79 871 864

51.  (33.22.50) Sotilasvammakorvaukset (ar-
viomääräraha)

Momentille myönnetään 232 673 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 400 000 euroa talousarvioesityksen
232 273 000 euroon nähden aiheutuu sotilas-
vammalain mukaisen laitoshoidon järjestämi-
sestä 25 prosentin sotainvalideille kunnissa.
Vastaava vähennys on tehty momentille
33.50.52.

2008 talousarvio 232 673 000
2007 talousarvio 239 200 000
2006 tilinpäätös 240 069 204

52.  (33.92.55) Valtion korvaus sotainvalidi-
en laitosten käyttökustannuksiin (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään 65 207 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

 Vähennys 400 000 euroa talousarvioesityk-
sen 65 607 000 euroon nähden aiheutuu siitä,
että talousarvioesitykseen sisällytettyä ehdo-
tusta sotainvalidien laitoshoidon laajentami-
sesta 25 prosentin sotainvalideihin ei voida ra-
hoittaa raha-automaattiyhdistyksen tuottova-
roilla silloin kun laitoshoito järjestetään
kuntien toimesta. Tältä osin laitoshoidosta ai-
heutuvat kustannukset esitetään nyt maksetta-
viksi valtion varoista momentilta 33.50.51.

2008 talousarvio 65 207 000
2007 talousarvio 61 707 000
2006 tilinpäätös 59 707 000

60.  (33.06, osa, 32 ja 33, osa) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

30.  (33.32.30) Valtionosuus kunnille sosiaa-
li- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 075 497 000 eu-
roa.

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

Hallitus antaa eduskunnalle täydentävään ta-
lousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja

valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muutta-
misesta annetun esityksen täydentämisestä
18 §:n 1 momentin osalta siten, että sosiaali- ja
terveydenhuollon käyttökustannusten valtion-
osuutta alennetaan talousarvioesityksen selvi-
tysosan toisessa kappaleessa mainitun 2,11
prosenttiyksikön asemesta 1,14 prosenttiyksi-
köllä, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon val-
tionosuus on talousarvioesityksen selvitysosan
ensimmäisessä kappaleessa mainitun 31,77
prosentin asemesta 32,74 prosenttia. Lisäksi
lakiehdotusta ehdotetaan täydennettäväksi si-
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ten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtion-
osuutta korotetaan väliaikaisesti 3,43 eurolla
asukasta kohden vuonna 2008.

Lisäys talousarvioesityksen 4 884 762 000
euroon nähden on 190 735 000 euroa. Määrä-
rahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huo-
mioon 150 000 000 euroa perustuen kunta-
alan palkkaratkaisun tukemiseen, joka toteute-
taan korottamalla valtionosuusprosenttia sekä
18 000 000 euroa vuotta 2008 koskevasta väli-
aikaisesta valtionosuuden lisäyksestä, jolla tu-
etaan kuntien tuloksellisuushankkeisiin liitty-
vien palkkausjärjestelmien edistämistä. Lisä-
yksestä 22 832 000 euroa aiheutuu siitä, että
arvioitu kustannustason muutos vuodelle 2008
on 5,2 prosenttia talousarvioesityksen 4,7 pro-

sentin asemesta kunta-alan arvioitua suurem-
masta ansiotason noususta johtuen. Lisäykses-
tä 753 000 euroa aiheutuu vuoden 2006 lopul-
lisiin verotietoihin perustuvien
valtionosuuksien tasauserien muutoksesta.

Määrärahan mitoituksessa on otettu vähen-
nyksenä huomioon 850 000 euroa, joka johtuu
valtionosuuden perusteena olevien määräyty-
mistekijöiden muutoksesta.

2008 talousarvio 5 075 497 000
2007 II lisätalousarvio 2 400 000
2007 talousarvio 4 307 400 000
2006 tilinpäätös 4 022 252 994

70.  (33.07, osa, 08, osa, 13 ja 53) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

01.  (33.13.21) Työsuojelupiirien toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
26 846 000 euroa. 

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

Lisäys 1 009 000 euroa talousarvioesityksen
25 837 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 26 846 000
2007 IV lisätalousarvio 159 000
2007 talousarvio 25 513 000
2006 tilinpäätös 24 520 000
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.  (35.01, 40, 50, 60 ja 99, osa) Ympäristöhallinnon toimintamenot

01.  (35.01.21 ja 99.26) Ympäristöministeri-
ön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
31 506 000 euroa.

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

Lisäys 898 000 euroa talousarvioesityksen
30 608 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 31 506 000
2007 IV lisätalousarvio 632 000
2007 II lisätalousarvio 29 000
2007 talousarvio 34 485 000
2006 tilinpäätös 36 812 000

02.  (35.40.21) Alueellisten ympäristökes-
kusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
67 408 000 euroa.

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

Lisäys 3 263 000 euroa talousarvioesityksen
64 145 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 67 408 000
2007 IV lisätalousarvio 492 000
2007 II lisätalousarvio 1 400 000
2007 talousarvio 65 463 000
2006 tilinpäätös 65 619 605

03.  (35.50.21) Ympäristölupavirastojen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
4 979 000 euroa. 

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

Lisäys 279 000 euroa talousarvioesityksen
4 700 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 4 979 000
2007 IV lisätalousarvio 43 000
2007 talousarvio 4 679 000
2006 tilinpäätös 4 685 000

04.  (35.60.21) Suomen ympäristökeskuksen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
26 385 000 euroa.

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

Lisäys 729 000 euroa talousarvioesityksen
25 656 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäys on las-
kettu ottaen huomioon, että osa toiminnasta ra-
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hoitetaan maksullisesta toiminnasta kertyvillä
tuloilla. Virka- ja työehtosopimuksen vaikutus
huomioidaan maksujen tasoa määrättäessä.

2008 talousarvio 26 385 000
2007 IV lisätalousarvio 150 000
2007 talousarvio 25 062 000
2006 tilinpäätös 24 606 000

10.  (35.10, 20, osa ja 99, osa) Ympäristön- ja luonnonsuojelu

52.  (35.20.52) Metsähallituksen julkiset hal-
lintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 24 059 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 99 000 euroa talousarvioesityksen
23 960 000 euroon nähden aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 24 059 000
2007 IV lisätalousarvio 300 000
2007 talousarvio 23 778 000
2006 tilinpäätös 24 038 000

20.  (35.20, osa, 30, osa ja 70) Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

01.  (35.70.21) Asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskuksen toimintamenot (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään 4 935 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 196 000 euroa talousarvioesityksen

4 739 000 euroon nähden aiheutuu valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio 4 935 000
2007 IV lisätalousarvio 29 000
2007 talousarvio 4 639 000
2006 tilinpäätös 4 650 000

60.  (35.30.60) Siirto valtion asuntorahas-
toon

Korkotukilainat ja valtiontakaukset
Vuonna 2008 saa valtion asuntorahaston va-

roista hyväksyä vuokra-asuntolainojen ja asu-
misoikeustalolainojen korkotuesta annetun
lain (604/2001) mukaisia lainoja, omistusasun-
tolainojen korkotuesta annetun lain (1204/
1993) mukaisia omakotikorkotukilainoja ja
asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta an-

netun lain (205/1996) mukaisia perusparan-
nuslainoja korkotukilainoiksi yhteensä enin-
tään 670 000 000 euroa.

Varainhankintavaltuudet
Asuntorahastolla saa olla kerrallaan lyhytai-

kaista lainaa enintään 3 500 000 000 euroa ja
pitkäaikaista lainaa enintään 1 000 000 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan Korkotukilainat ja valtiontaka-
ukset -kohdan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan toinen kappale korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan
Varainhankintavaltuudet -kohdan kappaleen.

Talousarvioesitykseen on tarpeen lisätä
mahdollisuus myöntää edelleen omistusasun-
tolainojen korkotuesta annetun lain mukaisia
omakotikorkotukilainoja vuonna 2008 ja tukea
siten energiaa säästävien omakotitalojen ra-
kentamista. Omistusasuntojen korkotukilaino-
ja voidaan myöntää sellaisten uusien omakoti-
talojen rakentamiseen, joiden energiankulutus
on matala.

Asuntorahaston varainhankintavaltuutta
nostetaan siten, että varainhankinta voidaan ra-
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hoitusmarkkinoiden kehitys huomioon ottaen
toteuttaa mahdollisimman edullisella tavalla.
Vuonna 2008 valtion asuntorahastolla ei ole
tarvetta nettomääräiseen varainhankintaan,
vaan rahaston velka vähenee.

2008 talousarvio —
2007 IV lisätalousarvio —
2007 talousarvio —
2006 tilinpäätös —
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Pääluokka 36
VALTIONVELAN KOROT

01. Valtionvelan korko

90.  (36.01.90 ja 36.03.90) Valtionvelan kor-
ko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
2 343 000 000 euroa.

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

Vähennys 58 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 2 401 000 000 euroon nähden aiheutuu
vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioesityk-

seen sisältyvästä valtionvelan nettokuoletuk-
sesta ja siinä on otettu huomioon myös korko-
tason toteutunut kehitys.

2008 talousarvio 2 343 000 000
2007 IV lisätalousarvio -50 000 000
2007 II lisätalousarvio 50 000 000
2007 talousarvio 2 328 700 000
2006 tilinpäätös 2 245 286 722



82

Pääluokka 37
VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN

01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta

94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 892 603 000 euroa.

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

Vähennys 60 326 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 1 952 929 000 euroon nähden aiheutuu
tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista
tuloarvio- ja määrärahamuutoksista, minkä
johdosta määrärahan arvioitu käyttö muuttuu
seuraavaksi:

2008 talousarvio 1 892 603 000
2007 IV lisätalousarvio 1 774 527 000
2007 III lisätalousarvio -139 500 000
2007 II lisätalousarvio 1 126 419 000
2007 I lisätalousarvio 183 785 000
2007 talousarvio 34 512 000
2006 tilinpäätös 1 486 387 905

Määrärahan arvioitu käyttö €

Nimellisarvoiset nettokuoletukset 
(netto) 1 844 603 000
Emissiotappiot (netto) 25 000 000
Pääomatappiot (netto) 23 000 000
Yhteensä 1 892 603 000


