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YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2008 toiseksi li-
sätalousarvioksi.

Talouden näkymätMaailmantalouden neljättä vuotta jatkunut 5 prosentin kasvu-
vauhti on alkanut hidastua ja kansainvälisen talouden epävarmuudet
ovat suuret. Myös Suomessa suhdanteet ovat heikkenemässä ja ko-
konaistuotannon kasvu hidastuu tänä vuonna alle 3 prosentin. Ra-
hoitusmarkkinoiden epävakaudet eivät ole vaikuttaneet yritysten tai
kotitalouksien rahoitukseen, mutta niiden suhdannenäkymät ovat
tuntuvasti heikentyneet. Kansainvälisen kysynnän vaimeneminen
hidastaa vientiä, mutta yksityinen kulutus on ollut
alkuvuonna vahvaa. Työllisyyskehitys on jatkunut hyvänä, ja työl-
lisyysaste nousee tänä vuonna 70,6 prosenttiin. Inflaatio nopeutui
tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,8 prosenttiin,
mutta sen odotetaan hidastuvan kuluvan vuoden aikana mm. asu-
miskustannusten nousun tasaantumisen myötä. Kansainvälisen hin-
takehityksen epävarmuus on kuitenkin suurta.

TuloarviotLisätalousarvioehdotuksessa varsinaisten tulojen arviota korote-
taan nettomääräisesti 439 milj. eurolla. Kotitalouksien talletusten li-
sääntymisen ja talletuskorkojen kohoamisen vuoksi korkotulojen
lähdeveron tuottoarviota korotetaan 170 milj. eurolla. Arvonlisäve-
ron tuottoarviota vähennetään 230 milj. eurolla vuoden 2007 toteu-
tumatietojen perusteella. Energiaveroarviota nostetaan nettomääräi-
sesti 88 milj. eurolla energiaverotuksen aiemmin toteutuneen verot-
tomuusjärjestelmän muutoksen sekä tuottoarvion vähenemisen
vuoksi. Huoltovarmuusrahastosta ehdotetaan tuloutettavaksi bud-
jettiin 34 milj. euroa. 

Arviota korkotuloista ja voitontuloutuksista nostetaan yhteensä
354 milj. eurolla. Osinkotuloarvio on tarkentunut 162 milj. euroa
ylöspäin. Suomen Pankki tulouttaa valtiolle voitostaan 100 milj. eu-
roa aiemmin arvioitua enemmän. Liikelaitosten voiton tuloutukset
kasvavat ennakoidusta noin 44 milj. eurolla ja valtion talletuksista
saatavat korkotulot 48 milj. eurolla.

Tasapaino ja valtionvelkaValtion kassaa ehdotetaan pienennettäväksi tulouttamalla valtion
vuoden 2007 tilinpäätöksen osoittamasta kumulatiivisesta ylijää-
mästä talousarvion kattamiseen yhteensä 560 milj. euroa.

Varsinaiset tulot, kumulatiivisen ylijäämän käyttö ja 366 milj. eu-
ron määrärahalisäykset huomioon ottaen toinen lisätalousarvioesi-
tys on 634 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettä-
väksi valtionvelan lyhentämiseen. Valtionvelkaa vähennetään
vuonna 2008 yhteensä 2,5 mrd. eurolla, ja valtionvelan määräksi
vuoden 2008 lopussa arvioidaan vajaat 54 mrd. euroa, mikä on run-
saat 28 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.
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Vaalikauden kehys Vuoden 2008 kehystasoa tarkistetaan hinta- ja kustannustasossa
ja talousarvion rakenteessa tapahtuneita muutoksia vastaavasti yh-
teensä 131 milj. eurolla alla olevan taulukon mukaisesti.

Tarkistuksen jälkeen menokehys vuodelle 2008 on 34 367 milj.
euroa. Toinen lisätalousarvioesitys huomioiden kehykseen kuuluvi-
en määrärahojen tasoksi ehdotetaan 34 252 milj. euroa, joten jaka-
maton varaus kuluvalle vuodelle on 115 milj. euroa.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

2007
Tilinpäätös

2008
Hyväksytty
talousarvio

(TA+I LTA)

2008
Hallituksen

esitys
2008

Yhteensä

Määrärahat yhteensä 
(pl. valtionvelan vähentäminen) 40 327 43 673 366 44 039
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 2 341 2 364 -160 2 204
Valtionvelan vähentäminen 
(pääluokka 37) 2 925 1 848 634 2 482
— Nettokuoletukset 2 920 1 800 634 2 434
— Velanhallinta 5 48 - 48

Tuloarviot yhteensä 
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 43 212 45 522 999 46 521
— Verotulot 36 711 38 490 28 38 518
— Muut tulot 6 501 7 032 411 7 443
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö - - 560 560

Kehyksen hinta- ja kustannustasotarkistukset sekä rakennemuutokset, milj. euroa
Momentti Asia

Hinta- ja kustannustasotarkistukset
Työ- ja virkaehtosopimuksessa sovittu valtion palkkaus-
järjestelmien siirtymäkausien päättymisen aikaistaminen lisää 
palkkausmenoja kertaluonteisesti 42,6 milj. eurolla vuonna 2008. 42,6

27.10.01, 27.10.18, 27.30.20 Vuosia 2009—2012 koskevan kehyspäätöksen yhteydessä sovittu 
puolustusmenojen ennakollisen hintatasotarkistuksen 
korottaminen 0,5 prosentista 1,5 prosenttiin lisää menoja 13 milj. 
euroa. 13,0

Rakennemuutokset
25.40.01 (12.25.40) Turussa sijaitsevan vankilatuotemyymälän myyntitulojen ja 

Länsi-Suomen vankilaan kuuluvissa laitoksissa olevista henkilö-
kunnan asunnoista saatavien vuokratulojen nettobudjetointi 
momentille 25.40.01 vähentää määrärahatarvetta 0,3 milj. eurolla 
sekä mom. 12.25.40 tulokertymää vastaavasti. -0,3

28.91.41 (11.08.07) Energiaverotuksen verottomuusjärjestelmän muutoksen 1.1.2008 
alkaen arvioidaan lisäävän energiaverotukeen tarvittavia määrä-
rahoja 60 milj. eurolla sekä energiaveron tuottoa (11.08.07) 
vuonna 2008. 60,0
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Virka- ja työehtosopimusLisätalousarvioesitys sisältää määrärahat valtion virka- ja työeh-
tosopimuksessa sovittuun palkkausjärjestelmien siirtymäkausien
loppuun saattamiseen ja työnantajapäätöksillä toteutettaviin palkka-
poliittisiin kehittämistoimenpiteisiin. Siirtymäkausien päättämiseen
ehdotetaan yhteensä 42,6 milj. euroa sekä työnantajatoimenpiteisiin
54,2 milj. euroa. Määrärahalisäyksestä 53,3 milj. euroa on kertame-
noa. Siirtymäkausien päättämiseen liittyen määrärahoja vähenne-
tään kertaluonteisesti yhteensä 23,4 milj. euroa vuosina 2009—
2011.

Oikeusavun sähköisen 
asioinnin kehittäminen

Oikeusavun sähköisen asioinnin tietojärjestelmän suunnittelu- ja
rakentamiskustannuksista aiheutuvaan kertamenoon siirretään val-
tion tietojärjestelmähankkeiden kehittämisrahasta 0,6 milj. euroa.

Alkuperäiskarjan hoitoSukevan vankilatilan alkuperäiskarjan siirron lykkäytymisestä
johtuen rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenoihin ehdote-
taan kertaluonteista 64 000 euron lisäystä karjan hoitokustannuk-
siin, josta 32 000 euroa on siirtoa opetusministeriön pääluokasta.

PoliisitoimiTyöttömien poliisien työllistämiseen ehdotetaan 3 milj. euron
määrärahaa.

HätäkeskuslaitosHätäkeskuslaitokselle ehdotetaan siirrettäväksi valtion tietojärjes-
telmähankkeiden kehittämisrahaa 1,1 milj. euroa tietojärjestelmän
kehittämismenoihin. 

Puolustusmateriaali-
hankinnat

Esitykseen sisältyy kolme uutta tilausvaltuutta. Maavoimien ma-
teriaalin kunnossapidon palvelut -tilausvaltuuden perusteella saa
tehdä sopimuksia Millog Oy:n kanssa kunnossapitopalveluiden
hankkimisesta. Liikkeenluovutuksen omaisessa siirrossa siirretään
Millog Oy:lle puolustusvoimista 714 tehtävää (1.1.2009 noin 660
henkilöä). Strategisen ilmakuljetuskyvyn kehittämishankkeen -ti-
lausvaltuudella Suomi osallistuu kolmen C-17 kuljetuskoneen han-
kintaan. Lisäksi pääkaupunkiseudun ilmatorjuntapuolustuksen suo-
rituskyvyn tehostamisen (PKILPU 2008) tilausvaltuuden aikaista-
miseen myönnetään 110 milj. euroa, josta saa aiheutua menoja 30
milj. euroa vuonna 2008.

Pietari-säätiöPietari-säätiölle esitetään myönnettäväksi omavelkainen valtion-
takaus enintään 10 milj. euron määräisille pankkilainoille, jotka sää-

Edellisellä vaalikaudella päätettyjen osakemyyntituloilla 
rahoitettavien menojen siirto kehyksen ulkopuolelta kehykseen

32.20.20 — Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta 2,1
32.20.40 — Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen 3,0
32.80.51 (12.32.99) Euroopan globalisaatiorahaston tuki Pohjois-Karjalaan lisää 

momentin 32.80.51 työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet 
määrärahaa 1,9 milj. euroa sekä mom. 12.32.99 tuloja vastaavasti. 1,9

33.20.54 Muutosturvan määrärahan korottaminen (32.80.51) lisää 
kehykseen kuuluvien työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 
opintososiaalisten etuuksien (33.20.54) tarvetta 9 milj. eurolla, 
mutta vähentää vastaavasti kehyksen ulkopuolista ansio-
sidonnaisen työttömyyspäivärahan tarvetta (33.20.50). 9,0

Yhteensä 131,2
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tiö tarvitsee Pietarin kaupungilta vuokraamansa kiinteistön perus-
korjaus- ja varustelukustannuksia varten.

Valtion IT-strategia Valtion IT-strategiaan sisältyvien sähköisen asioinnin asiointiti-
lin, dokumentin hallinnan ja arkistoinnin sekä valtioneuvostotason
kehys- ja budjetointijärjestelmän kehittämiseen ehdotetaan yhteen-
sä 11,9 milj. euron valtuutta. Valtiolle luodaan yhteinen talous- ja
henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä, joka toteutetaan vaiheistettu-
na. Ensimmäisen vaiheen edellyttämiin valtion ulkopuolisten taho-
jen kanssa tehtäviin sitoumuksiin ehdotetaan 35 milj. euron sopi-
musvaltuutta Valtiokonttorille. Yliopistojen taloushallintojärjestel-
miä uudistetaan erillisessä hankkeessa yliopistojen palvelukeskus
Certian johdolla.

Nokian vesijohto-
onnettomuus ja Tuusulan 
ampumisvälikohtaus

Kuntien harkinnanvaraisiin avustuksiin varatun määrärahan käyt-
tötarkoitusta esitetään laajennettavaksi siten, että määrärahasta saa
myöntää enintään 1 milj. euroa Nokian kaupungille vesijohto-on-
nettomuudesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin ja samoin
Tuusulan kunnalle 1 milj. euroa Jokelan koulukeskuksen ampumis-
välikohtauksesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin.

Yliopistojen toimitilat ja 
valmistautuminen yli-
opistojen pääomittami-
seen

Yliopistojen toiminnan kokonaisuudistukseen ja kiinteistöjen
hyödyntämiseen yliopistojen pääomittamisessa valmistaudutaan
siirtämällä valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöt liikelaitok-
sen hallinnassa olevat yliopistojen toimitilakiinteistöt perustettaviin
Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöihin. Yhtiöosakkeiden merkintähin-
ta esitetään maksettavaksi apporttiomaisuudella, joka käsittää ny-
kyisin yliopiston käytössä olevan liikelaitokselta vuokratun kiin-
teistöomaisuuden velkoineen, tasearvoltaan 1,720 mrd. euroa, josta
velkapääoman osuus on noin 802 milj. euroa. Tytäryhtiöt ovat alku-
vaiheessa valtion täydessä omistuksessa, ja kiinteistövarallisuuden
käyttämistä yliopistojen pääomittamisessa selvitetään opetusminis-
teriön, valtiovarainministeriön ja yliopistojen yhteistyönä.

Energiavero Energiaverotukeen esitetään 60 milj. euron lisäystä verottomaan
tarkoitukseen käytettyjen polttoaineiden veronpalautuksia varten
1.1.2008 voimaan tulleen energiaverotuksen muutoksen johdosta.

Innovaatioyliopisto Innovaatioyliopiston säätiön pääoman maksamiseen ehdotetaan
200 milj. euron valtionrahoitusta sillä edellytyksellä, että muiden
rahoittajatahojen sijoittama osuus säätiön pääomaan vuonna 2008
on 80 milj. euroa. Säätiön pääomittaminen on tarkoitus toteuttaa
vuosina 2008—2010 siten, että valtion osuus on yhteensä 500 milj.
euroa ja muiden rahoittajatahojen osuus vähintään 200 milj. euroa.

Opintolainojen valtion-
takaus

Opintolainojen valtiontakausmäärärahaan ehdotetaan 8,3 milj.
euron lisäystä, jolla katetaan valtion vuosina 1991—1993 maksa-
miin suorituksiin perustuvien takausvastuusaatavien tileistä poisto,
joka perustuu velkojen vanhenemiseen.

Arkistolaitos Arkistolaitokselle osoitetaan 400 000 euroa tutkimushankkee-
seen, jossa selvitetään Suomen toisen maailmansodan aikana ja sen
jälkeisinä vuosina toteuttamia internointeja.
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MuseovirastoMuseoviraston toimintaedellytysten turvaamiseen ehdotetaan 0,5
milj. euron lisäystä ja Olavinlinnan ennakoitua suurempiin perus-
korjaustarpeisiin 0,85 milj. euron lisäystä. 

Ympäristötuki sekä maa- 
ja puutarhatalouden 
kansallinen tuki

Ympäristötuen kansallisen lisätuen rahoittamiseksi maatalouden
ympäristötukeen ehdotetaan 14,6 milj. euron lisäystä siirtona kan-
sallisesta tuesta. Maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen eh-
dotetaan 5,9 milj. euron lisäystä energiaverojen palautuksen maata-
loudelle jäätyä ennakoitua pienemmäksi vuonna 2005.

Vesistö- ja vesihuoltotyötNykyisen Koskenkorvan padon aiheuttamien haittojen estämisek-
si ehdotetaan myönnettäväksi 1,6 milj. euroa Koskenkorvan padon
uusimiseen ja Kyrönjoen kunnostamiseen Koskenkorvan ja Kuri-
kan välillä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 milj. euroa.

InfrastruktuurihankkeetPuunsaannin edistämiseksi ehdotetaan kehyspäätöksen mukaises-
ti yhteensä 50 milj. euron määrärahoja, joista 41 milj. euroa perus-
tienpitoon ja 9 milj. euroa Porokylä—Vuokatti -radan päällysraken-
teiden uusimiseen. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla
eräiden keskeneräisten liikennehankkeiden viivästymisten ja no-
peutumisten johdosta niiden määrärahatarpeita tarkistetaan. Tieto-
yhteiskuntastrategian selvityshankkeisiin ehdotetaan 100 000 eu-
roa.

TE-keskuksetTE-keskusten toimintamenoihin ehdotetaan kertamenona 1,35
milj. euron lisäystä maatalouden lisääntyneiden valvontatehtävien
hoitamiseksi.

Laivanrakennuksen 
innovaatiotuki

Uutena tukimuotona on tarkoitus ottaa käyttöön laivanrakennuk-
sen innovaatiotuki, jota varten ehdotetaan 18 milj. euron määrära-
haa. Tuen käyttöönotto edellyttää komission hyväksyntää.

Lääkärihelikopteri-
toiminta

Lääkärihelikopteritoiminnan valtakunnallisen hallinnointiyksi-
kön perustamisen ja vuoden 2008 ylläpidon rahoittamiseksi esite-
tään 190 000 euron lisämäärärahaa. Hallinnointiyksikkö vastaa en-
sihoitojärjestelmien tarvitseman helikopterikuljetuspalvelun han-
kinnasta ja valvonnasta.

Sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnan 
ruuhkien purkaminen

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ruuhkien purkamisen
käynnistämiseksi jo vuoden 2008 puolivälistä esitetään 220 000 eu-
ron määrärahaa palkkaus- ja muihin menoihin.

ÖljyntorjuntaÖljyntorjuntavalmiuden ylläpitämiseksi Varustamoliikelaitoksel-
le suoritettavaan väylä- ja öljyntorjunta-alusten valmiusmaksuun
ehdotetaan kertaluonteista 1,2 milj. euron korotusta. Ympäristöva-
hinkojen ilmavalvontalaitteiden uusimiseen ehdotetaan 2 milj. eu-
ron määrärahaa tarkoitukseen jo aiemmin myönnetyn 3 milj. euron
lisäksi.

Korkotukivuokra-
asuntojen käynnistys-
avustus

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä on solmittu aiesopi-
mus seudun tontti- ja asuntotarjonnan lisäämiseksi ja työvoiman
saatavuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi. Sopi-
mukseen sitoutuneissa kunnissa otetaan muille kuin erityisryhmille
tarkoitettujen korkotukivuokra-asuntojen tuottamisessa viime vuo-
sina kertyneen jälkeenjääneisyyden vuoksi käyttöön korkotuen li-
säksi vuosiksi 2009—2011 käynnistysavustus 10 000 euroa/asunto.
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Avustusten myöntämiseen ehdotetaan kuluvalle vuodelle 10 milj.
euron valtuus.

Eräiden menoarvioiden 
tarkentuminen

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon lisätään 8,2
milj. euroa lähinnä korvauksen piirissä olevien pakolaisten määrän
kasvusta johtuen.

Muutosturvan toimintamallin mukaiseen työvoimapoliittiseen ai-
kuiskoulutukseen sekä starttirahaan ja muuttoavustuksiin ehdote-
taan yhteensä 15 milj. euron lisäystä. 

Rakennerahastojen päättyneen ohjelmakauden 2000—2006 mak-
satusten loppuunsaattamiseksi ehdotetaan yhteensä n. 53 milj. eu-
ron lisäystä. Uuden ohjelmakauden 2007—2013 hankkeiden käyn-
nistymisen viivästymisen johdosta ehdotetaan vähennystä 50 milj.
euroa. 

Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen lisääntymisen vuoksi toi-
mintaan osallistuvien opintososiaalisiin etuuksiin esitetään 9 milj.
euron lisäystä. Valtionosuuden työttömyyskassoille arvioidaan sa-
masta syystä alenevan 9 milj. eurolla.

Valtionvelan korkomenojen odotetaan vähenevän 160 milj. eurol-
la korkotason laskettua syksyllä ennakoidusta.

Eduskunnan vuodelle 2008 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset 
pääluokittain, euroa

Pääluokka

Hyväksytty
talousarvio

(TA+I LTA)
Hallituksen

esitys Yhteensä

21. Eduskunta 122 078 000 - 122 078 000
22. Tasavallan presidentti 9 548 000 - 9 548 000
23. Valtioneuvosto 79 530 000 247 000 79 777 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 134 873 000 921 000 1 135 794 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 748 428 000 10 430 000 758 858 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 117 774 000 20 901 000 1 138 675 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 418 895 000 75 866 000 2 494 761 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 6 870 229 000 4 059 000 6 874 288 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 989 663 000 259 965 000 7 249 628 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön 

hallinnonala 2 812 975 000 14 899 000 2 827 874 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön 

hallinnonala 2 112 320 000 75 586 000 2 187 906 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön 

hallinnonala 2 434 831 000 50 731 000 2 485 562 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 14 128 949 000 4 975 000 14 133 924 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 329 326 000 6 990 000 336 316 000
36. Valtionvelan korot 2 364 000 000 -160 000 000 2 204 000 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen) 43 673 419 000 365 570 000 44 038 989 000

37. Valtionvelan vähentäminen 1 848 256 000 633 755 000 2 482 011 000
Yhteensä 45 521 675 000 999 325 000 46 521 000 000
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Eduskunnan vuodelle 2008 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset 
osastoittain, euroa

Osasto

Hyväksytty
talousarvio

(TA+I LTA)
Hallituksen

esitys Yhteensä

11. Verot ja veronluonteiset tulot 38 490 047 000 28 000 000 38 518 047 000
12. Sekalaiset tulot 4 795 198 000 57 818 000 4 853 016 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 994 430 000 353 507 000 2 347 937 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 242 000 000 560 000 000 802 000 000
Yhteensä 45 521 675 000 999 325 000 46 521 000 000



Vuoden 2008 II lisätalousarvio

TULOARVIOT

Osasto 11 €

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i 28 000 000

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i 170 000 000

02. Korkotulojen lähdevero, lisäystä i .................................................... 170 000 000

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut i -230 000 000

01. Arvonlisävero, vähennystä i ............................................................. -230 000 000

08. Valmisteverot i 88 000 000

07. Energiaverot, lisäystä i ..................................................................... 88 000 000
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Osasto 12

12. SEKALAISET TULOT i 57 818 000

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala i 39 000

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä i ....................... 39 000

25. Oikeusministeriön hallinnonala i -300 000

40. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot, vähennystä i.......................... -300 000

27. Puolustusministeriön hallinnonala i 22 243 000

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i ................ 22 243 000

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala i -600 000

60. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen, 
vähennystä i ...................................................................................... -600 000

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i 541 000

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i 541 000

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala i 35 895 000

30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista i ................... 34 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i .... 1 895 000

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala i —

05. Vakuutusvalvontaviraston tulot i...................................................... —

Osasto 13

13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET i 353 507 000

01. Korkotulot i 48 000 000

07. Korot talletuksista, lisäystä i............................................................. 48 000 000

03. Osinkotulot i 162 000 000

01. Osinkotulot, lisäystä i ....................................................................... 162 000 000

04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta i 100 000 000

01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä i ........................................ 100 000 000



Osasto 1514

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset i 43 507 000

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä i .......................... 43 507 000

Osasto 15

15. LAINAT i 560 000 000

02. Ylijäämän käyttö i 560 000 000

01. Ylijäämän käyttö i ............................................................................ 560 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

999 325 000
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 23 €

23. VALTIONEUVOSTO i 247 000

02. Valtioneuvoston kanslia i 1 115 000

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä i.................................................................................................. 1 415 000

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i........................ -300 000

03. Oikeuskanslerinvirasto i 32 000

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä i.................................................................................................. 32 000

99. Valtioneuvoston muut menot i -900 000

23. Kemikaaliviraston valmistelumenot (siirtomääräraha 2 v), vähen-
nystä i................................................................................................ -2 100 000

25. Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ..... 1 200 000

Pääluokka 24

24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 921 000

01. Ulkoasiainhallinto i 921 000

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 921 000

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö i —

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) i ....................... —

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i —

21. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomäärära-
ha) i ................................................................................................... —
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Pääluokka 25

25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 10 430 000

01. Ministeriö ja hallinto i 882 000

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i.. 498 000
02. Palvelukeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ... 261 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .. 84 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .............. 39 000

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu i 4 583 000

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäys-
tä i ..................................................................................................... 112 000

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 134 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä i.................................................................................................. 2 772 000

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot 
(siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ........................................................ 1 565 000

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta i 1 575 000

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v), lisäystä i......................................................................... 1 575 000

30. Syyttäjät i 631 000

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i.... 631 000

40. Rangaistusten täytäntöönpano i 2 759 000

01. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 2 759 000

Pääluokka 26

26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 20 901 000

01. Hallinto i 3 425 000

01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 45 000
02. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot 

(siirtomääräraha 2 v) i ...................................................................... —
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v), lisäystä i.................................................................................... 3 380 000
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10. Poliisitoimi i 5 657 000

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i.......... 5 657 000

20. Rajavartiolaitos i 1 361 000

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 1 361 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset i 2 114 000

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ....... 235 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 1 879 000

40. Maahanmuutto i 8 344 000

01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäys-
tä i ..................................................................................................... 107 000

02. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion 
osalta (arviomääräraha), lisäystä i .................................................... 26 000

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), 
lisäystä i ............................................................................................ 8 211 000

Pääluokka 27

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 75 866 000

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto i 13 667 000

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 525 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomää-

räraha), lisäystä i............................................................................... 13 142 000

10. Sotilaallinen maanpuolustus i 61 743 000

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .. 18 531 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ........ 43 212 000
19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) i................. —

30. Sotilaallinen kriisinhallinta i 456 000

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomäärä-
raha 2 v), lisäystä i............................................................................ 456 000
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Pääluokka 28

28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i 4 059 000

01. Hallinto i 1 594 000

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä i.................................................................................................. 280 000

02. Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i 150 000
10. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ... 374 000
11. Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v), lisäystä i .................................................................. 450 000
87. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v), li-

säystä i .............................................................................................. 340 000

10. Verotus ja tullitoimi i 8 068 000

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ........ 6 188 000
02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ......... 1 880 000

20. Palvelut valtioyhteisölle i 816 000

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ...... 545 000
02. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomäärära-

ha 2 v), lisäystä i ............................................................................... 8 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v), lisäystä i.................................................................................... 3 000
06. IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i............ 260 000
88. Senaatti-kiinteistöt i.......................................................................... —

30. Tilastotoimi ja taloudellinen tutkimus i 714 000

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ... 683 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomää-

räraha 2 v), lisäystä i......................................................................... 31 000

40. Valtionhallinnon kehittäminen i -8 600 000

21. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ............. 2 000 000
71. Valtion keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittäminen (siirto-

määräraha 3 v), vähennystä i ............................................................ -10 600 000

60. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot i -54 600 000

04. Työnantajan palkkapoliittiset kehittämistoimenpiteet valtionhallin-
nossa (siirtomääräraha 2 v), vähennystä i......................................... -54 000 000

20. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin 
(siirtomääräraha 2 v), vähennystä i .................................................. -600 000

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle i 1 977 000

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä i............... 1 977 000
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90. Kuntien tukeminen i —

32. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) i .. —

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen i 54 090 000

41. Energiaverotuki (arviomääräraha), lisäystä i.................................... 54 090 000

Pääluokka 29

29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i 259 965 000

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot i 1 836 000

01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i.. 69 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .. 915 000
03. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirto-

määräraha 2 v), lisäystä i .................................................................. 52 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön 

osalta (arviomääräraha) i .................................................................. —
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) i ........................................ 800 000

10. Yleissivistävä koulutus i 1 258 000

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 1 249 000

02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 9 000

20. Ammatillinen koulutus i 690 000

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 722 000

30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustan-
nuksiin (arviomääräraha), vähennystä i............................................ -32 000

50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus i 243 845 000

01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ........... 31 525 000
03. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 2 047 000
04. Yliopistojen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ............................................................................................ 10 000 000
20. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i.. 273 000
87. Valtion rahoitus innovaatioyliopiston pääomaan (kiinteä määrä-

raha) i................................................................................................ 200 000 000

60. Tiede i 1 516 000

01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 889 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i..... 583 000
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03. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v), lisäystä i............................................................................ 21 000

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i..... 23 000

70. Opintotuki i 8 303 000

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v), lisäystä i......................................................................... 3 000

52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha), 
lisäystä i ............................................................................................ 8 300 000

80. Taide ja kulttuuri i 2 517 000

01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot 
(siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ........................................................ 12 000

02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 703 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-

säystä i .............................................................................................. 454 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ....... 336 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-

säystä i .............................................................................................. 23 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomäärära-

ha 2 v), lisäystä i ............................................................................... 47 000
07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 

lisäystä i ............................................................................................ 7 000
08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 

2 v), lisäystä i.................................................................................... 35 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha), 

lisäystä i ............................................................................................ 350 000
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) i .... —
75. Toimitilojen ja kiinteistöjen perusparannukset, käyttö ja kunnossa-

pito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ................................................. 550 000

Pääluokka 30

30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA i 14 899 000

01. Hallinto i 315 000

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), vähennystä i.............................................................................. -101 000

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .................................................. 84 000

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 330 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .......... 2 000
40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) i .................. —
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10. Maaseudun kehittäminen i —

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

tämisestä (arviomääräraha) i............................................................. —
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i ............................. —

20. Maatalous i 6 210 000

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v), lisäystä i ............................................................... 300 000

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), vä-
hennystä i.......................................................................................... -8 690 000

41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) i ....................... —
43. Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-

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

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu i 644 000

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 644 000

41. Eräät korvaukset (arviomääräraha) i ................................................ —

40. Kala-, riista- ja porotalous i 194 000

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v), lisäystä i......................................................................... 194 000

50. Vesitalous i 1 600 000

77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i .............. 1 600 000

60. Metsätalous i 3 815 000

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä i.................................................................................................. 1 175 000

42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille 
(siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ........................................................ 2 380 000

43. Eräät korvaukset (arviomääräraha), lisäystä i .................................. 260 000

63. Metsähallitus i 232 000

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 
3 v), lisäystä i.................................................................................... 232 000

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri i 1 889 000

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 1 451 000

02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 38 000

40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomäärära-
ha), lisäystä i ..................................................................................... 400 000
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Pääluokka 31

31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA i 75 586 000

01. Liikenne- ja viestintäministeriö i 223 000

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 223 000

24. Tiehallinto i 61 515 000

01. Tiehallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i........... 497 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .................................. 39 800 000
76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomää-

räraha), lisäystä i............................................................................... 3 100 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), lisäystä i.................................. 18 118 000

25. Tienpidon valtionavut i —

50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siir-
tomääräraha 3 v) i ............................................................................. —

30. Merenkulkulaitos i -11 710 000

01. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 631 000
21. Vesiväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ............................... 59 000
78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha), vähennystä i ................ -12 400 000

40. Ratahallintokeskus i 10 018 000

01. Ratahallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 1 218 000

21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ............................... 7 800 000
76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomäärära-

ha), lisäystä i ..................................................................................... 1 000 000

41. Rautatievirasto i 6 000

01. Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ..... 6 000

80. Ilmatieteen laitos i 303 000

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 303 000

81. Merentutkimuslaitos i 69 000

01. Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä i.................................................................................................. 69 000

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot i 15 162 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 
(arviomääräraha), lisäystä i .............................................................. 14 213 000
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62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintä-
ministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä i ................................. 62 000

78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), 
lisäystä i ............................................................................................ 887 000

Pääluokka 32

32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA i 50 731 000

01. Hallinto i 2 941 000

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 627 000

02. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 3 001 000

03. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ... 3 000
20. Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i ................... -690 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (ar-

viomääräraha) i ................................................................................. —

20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka i -702 000

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 301 000

02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v), lisäystä i............................................................................ 305 000

03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), li-
säystä i .............................................................................................. 96 000

04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 27 000

05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä i.................................................................................................. 280 000

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i........................................... 789 000

40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomäärä-
raha), vähennystä i............................................................................ -2 500 000

30. Yrityspolitiikka i 22 260 000

01. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 85 000

40. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomäärä-
raha), lisäystä i.................................................................................. 1 675 000

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arvio-
määräraha), lisäystä i ........................................................................ 2 500 000

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) i .............. 18 000 000

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely i 284 000

01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ... 187 000
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02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ..... 97 000

50. Alueiden kehittäminen i 4 948 000

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i ................. 4 948 000

60. Energiapolitiikka i 24 000

01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä i.................................................................................................. 24 000

43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) i............................................. —

70. EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus i 1 749 000

61. Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston osallistuminen 
EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2000—2006 (ar-
viomääräraha), lisäystä i ................................................................... 18 000 000

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinomi-
nisteriön osalta ohjelmakaudella 2000—2006 (arviomääräraha), li-
säystä i .............................................................................................. 33 749 000

64. EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjel-
miin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä i -28 000 000

65. Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakau-
della 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä i........................... -22 000 000

80. Työvoimapolitiikka i 19 227 000

01. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 2 332 000

51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), 
lisäystä i ............................................................................................ 16 895 000

Pääluokka 33

33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLIN-
NONALA i 4 975 000

01. Hallinto i 3 560 000

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 1 000 000

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v), lisäystä i ............................................................... 33 000

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v), lisäystä i .................................................................. 432 000

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä i.................................................................................................. 1 314 000

05. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i 484 000
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28. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tieto-
teknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakenta-
minen (siirtomääräraha 3 v) i ........................................................... 297 000

02. Valvonta i 197 000

01. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v), lisäystä i......................................................................... 40 000

02. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i .................................................. 66 000

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 91 000

03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta i 719 000

01. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i ............................................. 216 000

02. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäys-
tä i ..................................................................................................... 285 000

03. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 18 000

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveys-
ministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä i ................................. 200 000

20. Työttömyysturva i —

50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä i . -9 000 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha) i................................................ —
54. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososi-

aaliset edut (arviomääräraha), lisäystä i ........................................... 9 000 000

30. Sairausvakuutus i —

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomää-
räraha) i............................................................................................. —

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen i 499 000

01. Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i... 499 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta ai-

heutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) i ............................... —

Pääluokka 35

35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i 6 990 000

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot i 1 894 000

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 385 000



Pääluokka 3626

02. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 
2 v), lisäystä i.................................................................................... 779 000

03. Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisä-
ystä i.................................................................................................. 97 000

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), 
lisäystä i ............................................................................................ 633 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu i 5 063 000

20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha), lisäystä i ............. 1 200 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisä-

ystä i.................................................................................................. 695 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön 

osalta (arviomääräraha), lisäystä i .................................................... 1 168 000
70. Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen ja ilmavalvontalaitteiden 

hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i.......................................... 2 000 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen i 33 000

01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v), lisäystä i .................................................................. 33 000

60. Siirto valtion asuntorahastoon i ........................................................ —

Pääluokka 36

36. VALTIONVELAN KOROT i -160 000 000

01. Valtionvelan korko i -160 000 000

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä i ........................ -160 000 000

Pääluokka 37

37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN i 633 755 000

01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta i 633 755 000

94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), lisäystä i......... 633 755 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

999 325 000
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Menomomentteja koskevat yleiset määräykset

Menojen laadun mukaiset momentit

29. Arvonlisäveromenot
Luvun toinen kappale korvataan oheisella

kappaleella:
Jos menoa, joka maksetaan viraston netto-

budjetoidusta toimintamenomäärärahasta (ku-
ten momenttitunnus 01) ja hallinnonalan ar-
vonlisäveromenomäärärahasta (momenttitun-
nus 29), vastaan saadaan tuloa (kuten

maksullinen toiminta, EU- ja muu yhteisrahoi-
tus), tulon arvonlisäveromenoa vastaava osuus
nettobudjetoidaan hallinnonalan arvonlisäve-
romenomomentille (momenttitunnus 29). Val-
tion viraston tai laitoksen arvonlisäverollisten
suoritteiden myynnistä arvonlisäverolain mu-
kaan suoritettava vero tuloutetaan kuitenkin
momentille 11.04.01 Arvonlisävero.

S e l v i t y s o s a :  Toisen kappaleen ensim-
mäistä virkettä tarkistetaan teknisluonteisesti.
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T U L O A R V I O T

Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

02. Korkotulojen lähdevero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

170 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Momentin kokonaisker-

tymän arvioidaan nousevan 430 000 000 eu-
roon talletuskannan ja -korkojen kohoamisesta
johtuen.

2008 II lisätalousarvio 170 000 000
2008 talousarvio 260 000 000
2007 tilinpäätös 253 586 420
2006 tilinpäätös 175 379 955

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut

01. Arvonlisävero
Momentilta vähennetään 230 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Arvonlisäverotuotto kas-

voi ennustettua vähemmän vuonna 2007, mikä
vaikuttaa alentavasti myös vuoden 2008 en-
nusteeseen. Momentin kokonaiskertymän ar-
vioidaan nousevan 14 266 000 000 euroon.

2008 II lisätalousarvio -230 000 000
2008 talousarvio 14 496 000 000
2007 tilinpäätös 13 521 403 571
2006 tilinpäätös 13 149 551 302
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08. Valmisteverot

07. Energiaverot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

88 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Energiaverotuksen verot-

tomuusjärjestelmän 1.1.2008 voimaan tullut
muutos lisää momentin tuottoa 112 milj. euroa.
Merkittävä osa aikaisemmin verottomista
energiatuotteiden siirroista on muuttunut ve-
rollisiksi. Vastaavasti se taho, joka käyttää näi-
tä energiatuotteita verottomaan käyttöön, voi
hakea palautusta. Puolivuosittain jälkikäteen

haettavat palautukset on budjetoitu energiave-
rotukien lisäyksenä momentille 28.91.41. Toi-
saalta vuoden 2007 ennustettua pienempi ker-
tymä vähentää momentin tuottoarviota 24 milj.
euroa.

2008 II lisätalousarvio 88 000 000
2008 talousarvio 3 251 000 000
2007 tilinpäätös 2 937 532 728
2006 tilinpäätös 2 946 054 575



30

Osasto 12
SEKALAISET TULOT

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tu-
lot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
39 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu YK:n
Suomelle Libanonin kriisinhallintajoukosta
maksamista palkkamenokorvauksista.

2008 II lisätalousarvio 39 000
2008 talousarvio 1 500 000
2007 tilinpäätös 4 211 183
2006 tilinpäätös 8 585 457

25. Oikeusministeriön hallinnonala

40. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot
Momentilta vähennetään 300 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys johtuu siitä,

että momentilla 25.40.01 otetaan jatkossa net-
tobudjetoinnissa huomioon Turussa sijaitsevan
vankilatuotemyymälän myyntitulot ja Länsi-
Suomen vankilaan kuuluvissa laitoksissa ole-

vista henkilökunnan asunnoista saatavat vuok-
ratulot.

2008 II lisätalousarvio -300 000
2008 talousarvio 8 139 000
2007 tilinpäätös 9 077 920
2006 tilinpäätös 9 574 679

27. Puolustusministeriön hallinnonala

99. Puolustusministeriön hallinnonalan
muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
22 243 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 21 600 000
euroa aiheutuu viivästyneiden hankkeiden en-
nakkomaksujen koroista ja 643 000 euroa
YK:n maksamista Suomen Libanonin kriisin-

hallintajoukon (UNIFIL-operaatio) varuste- ja
matkakorvauksista.

2008 II lisätalousarvio 22 243 000
2008 talousarvio 3 029 000
2007 tilinpäätös 13 652 774
2006 tilinpäätös 14 438 442
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28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

60. Euroopan unionilta saatavat tulot matka-
kustannusten korvaamiseen

Momentilta vähennetään 600 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Neuvoston ja sen työryh-

mien matkakorvauksia koskevien säännösten
mukaan jäsenvaltiolle kohdentuvan matkakor-
vauksen vähennyksenä otetaan huomioon
edellisen vuoden matkakorvauksista käyttä-
mättä jäänyt määräraha. Vastaava vähennys on

otettu huomioon momentin 28.60.20 määrära-
han vähennyksenä.

2008 II lisätalousarvio -600 000
2008 talousarvio 3 200 000
2007 tilinpäätös 3 144 761
2006 tilinpäätös 3 335 536

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
541 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Momentin 31.99.78 pe-
rusteluihin viitaten lisäys vastaa Vuosaaren sa-
taman liikenneväylien rakentamisesta aiheutu-

vista menoista Helsingin kaupungin rahoitus-
osuutta.

2008 II lisätalousarvio 541 000
2008 talousarvio 38 950 000
2007 tilinpäätös 55 576 434
2006 tilinpäätös 44 495 977

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisis-
ta rahastoista

Momentille siirretään huoltovarmuusrahas-
tosta 34 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Tuloutus perustuu huolto-
varmuuden turvaamisesta annettuun lakiin
(1390/1992). Tuloutus perustuu arvioon huol-
tovarmuusrahaston tulevasta kassavirrasta
sekä hyvään maksuvalmiuteen.

2008 II lisätalousarvio 34 000 000
2006 tilinpäätös 31 439 678

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä
1 895 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu Euroo-
pan globalisaatiorahaston myöntämästä tuesta
koskien Perlos Oyj:n irtisanomisia. Vastaavat
menot on merkitty momentille 32.80.51.

2008 II lisätalousarvio 1 895 000
2008 talousarvio 12 635 000
2007 tilinpäätös 8 773 127
2006 tilinpäätös 7 508 155
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33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
Momentille ei arvioida kertyvän lisäystä.
S e l v i t y s o s a :  Momentin nettotuloarvi-

ossa on otettu huomioon kertameno 99 000 eu-
roa valtion virka- ja työehtosopimuksessa so-
vitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausien
loppuun saattamisesta.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio —
2007 tilinpäätös —
2006 tilinpäätös —
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Osasto 13
KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET

01. Korkotulot

07. Korot talletuksista
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

48 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Korkotulojen kasvu joh-

tuu arvioitua suuremmasta kassan koosta sekä
talletuskoron noususta.

2008 II lisätalousarvio 48 000 000
2008 talousarvio 130 000 000
2007 tilinpäätös 205 525 604
2006 tilinpäätös 135 502 781

03. Osinkotulot

01. Osinkotulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

162 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Valtionyhtiöiden ja val-

tion osakkuusyhtiöiden vahvan tuloskehityk-
sen johdosta osinkoja arvioidaan kertyvän

vuoden 2007 tulosten perusteella
1 612 000 000 euroa.

2008 II lisätalousarvio 162 000 000
2008 talousarvio 1 450 000 000
2007 tilinpäätös 1 647 484 113
2006 tilinpäätös 1 522 201 704

04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta

01. Osuus Suomen Pankin voitosta
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

100 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Pankkivaltuusto on päät-

tänyt, että pankin taloudellisen tilanteen huo-
mioon ottaen, vuoden 2007 tapaan valtiolle
voidaan jakaa viime vuodelta suurempi osuus
voitosta kuin pääsäännön mukainen 50 pro-

senttia. Nyt tuloutettava osuus on noin 61 %
koko voitosta.

2008 II lisätalousarvio 100 000 000
2008 talousarvio 150 000 000
2007 tilinpäätös 186 000 000
2006 tilinpäätös 134 000 000
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05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

43 507 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vuoden 2007 tilinpäätös-

ten mukainen liikelaitosten voitontuloutus
vuoden 2007 tuloksista on 227 207 000 euroa.

2008 II lisätalousarvio 43 507 000
2008 talousarvio 183 700 000
2007 tilinpäätös 157 906 867
2006 tilinpäätös 99 300 000
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Osasto 15
LAINAT

02. Ylijäämän käyttö

01. Ylijäämän käyttö
Momentille merkitään 560 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Valtion talousarviosta an-

netun lain 3 b §:n (898/2000) mukaan talousar-
vion katteeksi voidaan valtion tilinpäätöksen
valmistuttua ottaa määrä, jolla valtion tilinpää-
töksen osoittama varainhoitovuoden lopun ku-
mulatiivinen ylijäämä ylittää 500 milj. euroa.
Varainhoitovuoden 2007 tilinpäätöksen osoit-
tama kumulatiivinen ylijäämä on

1 061 683 397,10 euroa. Vuonna 2007 käytet-
tiin talousarvion katteena vuoden 2006 ylijää-
mästä 600 milj. euroa ja vuonna 2006 vastaa-
vasti 493 milj. euroa. Kumulatiivisesta ylijää-
mästä talousarvion katteeksi otettava määrä
budjetoidaan omalle tulomomentilleen, mutta
kirjataan tilinpäätöksessä omana eränään tulo-
osastojen jälkeen.

2008 II lisätalousarvio 560 000 000
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M Ä Ä R Ä R A H A T

Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTO

02. Valtioneuvoston kanslia

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 415 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahasta
300 000 euroa on siirtoa momentilta 23.02.88
sekä 900 000 euroa siirtoa momentilta
23.99.23 kriisijohtamisen ja EU-asiakirjojen
välitysjärjestelmän kehittämisestä sekä verk-
kosivujen uusimisesta aiheutuviin kertaluon-
teisiin menoihin ja 215 000 euroa valtion vir-
ka- ja työehtosopimuksessa sovitusta palk-
kausjärjestelmien siirtymäkausien loppuun
saattamisesta sekä työnantajapäätöksillä toteu-
tettavista palkkapoliittisista kehittämistoimen-
piteistä, mistä 50 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 1 415 000
2008 talousarvio 25 676 000
2007 tilinpäätös 24 132 000
2006 tilinpäätös 21 450 000

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 300 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu siir-

rosta momentille 23.02.01.

2008 II lisätalousarvio -300 000
2008 talousarvio 3 000 000
2007 tilinpäätös 141 387 000
2006 tilinpäätös 1 887 000
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03. Oikeuskanslerinvirasto

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 32 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-

tämistoimenpiteistä, mistä 8 000 euroa on ker-
tamenoa.

2008 II lisätalousarvio 32 000
2008 talousarvio 2 939 000
2007 tilinpäätös 2 866 000
2006 tilinpäätös 2 818 000

99. Valtioneuvoston muut menot

23. Kemikaaliviraston valmistelumenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 2 100 000 euroa. 
S e l v i t y s o s a :  Vähennyksestä 900 000

euroa on siirtoa momentille 23.02.01 ja
1 200 000 euroa momentille 23.99.25.

2008 II lisätalousarvio -2 100 000
2008 talousarvio 2 100 000
2007 tilinpäätös 2 300 000
2006 tilinpäätös 120 000

25. Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että määrärahaa saa käyttää enintään kol-
mea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön
palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on kerta-
luonteinen ja sen tarve aiheutuu merkittävästä
kansainvälisen ja kotimaisen kiinnostuksen li-
sääntymisestä merkkivuotta kohtaan sekä suo-
malaisen historian ja kulttuurin esittelystä
merkkivuoden yhteydessä oppilaitoksissa ja
erityisesti naapurimaissa. Lisämääräraha on
siirtoa momentilta 23.99.23.

2008 II lisätalousarvio 1 200 000
2008 talousarvio 450 000
2007 tilinpäätös 130 000
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Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ulkoasiainhallinto

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 921 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista

palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 184 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 921 000
2008 talousarvio 195 350 000
2007 tilinpäätös 188 601 000
2006 tilinpäätös 182 420 000

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että
vuoden 2008 aikana saa tehdä uusia kehitysyh-
teistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista
aiheutuu menoja vuoden 2008 jälkeisille vuo-
sille yhteensä enintään 656 385 000 euron ar-
vosta. Lisäksi myöntö- ja sopimusvaltuuksien
jakautumista koskevan taulukon kohtaan 1. li-
sätään 12 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että Liberialle myönnetyt kehitysluotot
ja rästiin jääneet korot yhteensä 2 021 574,37
euroa voidaan antaa anteeksi.

S e l v i t y s o s a :  Myöntö- ja sopimusval-
tuuksien 12 000 000 euron lisäys on siirtoa
vuodelta 2009 vuodelle 2008 ja se on tarkoitet-
tu sitoutumiseksi Maatalouden kehittämisra-
haston IFADin 8. lisärahoitukseen. Muutoksen
jälkeen valtuuksista arvioidaan aiheutuvan

menoja 127,2 milj. euroa vuonna 2009, 200,3
milj. euroa vuonna 2010, 228,6 milj. euroa
vuonna 2011 ja sen jälkeisille vuosille yhteen-
sä 100,2 milj. euroa.

Suomi myönsi Liberian kehitysluoton vuon-
na 1981. Liberia on matalan tulotason kehitys-
maa, joka on myös luokiteltu HIPC-maaksi.
Kestävän velkatason saavuttaminen edellyttää
merkittävää velan määrän alennusta, anteeksi-
antoa sekä velanhoitokulujen alentamista.
HIPC-ohjelman päätöksentekovaihe on suun-
niteltu tehtäväksi vuoden 2008 ensimmäisen
puoliskon kuluessa. Pariisin Klubin tavoittee-
na on saada Liberian velkoihin merkittävä huo-
jennus kaikilta Liberian velkojilta. Kukin vel-
kojamaa voi kahdenvälisesti tehdä erillissopi-
muksen velan anteeksiannosta tai
velkavaihdosta. Hallinnollisesti hankalan uu-
delleenjärjestelyn sijasta Suomi esittää annet-
tavaksi anteeksi kehitysluoton lainan pääoman
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1 340 688,51 euroa ja rästiin jääneet korot
680 885,86 euroa, yhteensä 2 021 574,37 eu-
roa, mikä mahdollistaa velkahelpotuksesta va-
pautuneiden varojen ohjaamisen Liberian ta-
louden kohentamiselle Liberian hallituksen
prioriteettien mukaisesti.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 667 850 000
2007 tilinpäätös 582 468 000
2006 tilinpäätös 518 377 000

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

21. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen
ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan
seuraavasti:
Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

Alkuperäinen
käyttösuunnitelma Muutos +/-

Muutettu
käyttösuunnitelma

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

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

(UNMIL-operaatio) 212 000 - 212 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon 

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

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

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

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

09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden 
lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, 
mahdollisiin uusiin rauhanturvaamis-
operaatioihin sekä muihin rauhanturva-
menoihin 9 276 000 +105 000 9 381 000

11. Suomen Libanonin kriisinhallinta-
operaation menot 42 000 - 42 000

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

Yhteensä 58 537 000 - 58 537 000
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S e l v i t y s o s a :  Suomi ei osallistu vuonna
2008 AMIS II-operaatioon Sudanissa. Käyttö-
suunnitelmakohtaan 02. syntyvä säästö
105 000 euroa siirretään käyttösuunnitelma-
kohtaan 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 58 537 000
2007 tilinpäätös 55 713 816
2006 tilinpäätös 49 572 613
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Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ministeriö ja hallinto

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 498 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 192 000 euroa on
kertamenoa. Lisäksi lisämäärärahassa on otet-
tu huomioon 140 000 euroa kertamenona kah-
den määräaikaisen henkilön palkkaamiseksi
31.12.2008 asti kunnilta valtiolle siirtyvien
holhoustoimen yleisten edunvalvontatehtävien
siirron valmistelua varten.

2008 II lisätalousarvio 498 000
2008 talousarvio 25 471 000
2007 tilinpäätös 23 889 000
2006 tilinpäätös 24 195 000

02. Palvelukeskusten toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 261 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
161 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työeh-
tosopimuksesta oikeushallinnon tietotekniik-
kakeskuksen osalta ja 100 000 euroa valtion
virka- ja työehtosopimuksessa sovitusta palk-

kausjärjestelmien siirtymäkausien loppuun
saattamisesta kertamenona.

2008 II lisätalousarvio 261 000
2008 talousarvio 5 382 000
2007 tilinpäätös 13 664 000
2006 tilinpäätös 10 545 000

03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 84 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 51 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 84 000
2008 talousarvio 6 192 000
2007 tilinpäätös 5 250 000
2006 tilinpäätös 5 191 000

04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 39 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
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sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 20 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 39 000
2008 I lisätalousarvio —
2008 talousarvio 1 727 000
2007 tilinpäätös 1 645 000
2006 tilinpäätös 1 557 000

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 112 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 33 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 112 000
2008 talousarvio 7 341 000
2007 tilinpäätös 7 049 000
2006 tilinpäätös 7 004 000

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 134 000
euroa.

Muutetaan 1.9.2008 lukien 12 vanhemman
hallintosihteerin viran (T12) nimike esittelijä-
neuvokseksi (T12) ja 16 hallintosihteerin viran
(T11) nimike oikeussihteeriksi (T11).

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 39 000 euroa on
kertamenoa.

Virkanimikkeiden muutos tarvitaan, jotta
esittelijöiden virkanimikkeet paremmin vas-
taavat tehtävän luonnetta. Muutoksilla ei ole
kustannusvaikutuksia.  Hallitus antaa eduskun-
nalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityk-

sen laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta
annetun lain (1265/2006) 14 §:n  muuttamises-
ta.

2008 II lisätalousarvio 134 000
2008 talousarvio 9 121 000
2007 tilinpäätös 8 561 000
2006 tilinpäätös 8 503 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 772 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 1 089 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 2 772 000
2008 talousarvio 223 504 000
2007 tilinpäätös 205 921 000
2006 tilinpäätös 200 564 000

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariita-
lautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 565 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
600 000 euroa aiheutuu kertamenosta oikeus-
avun sähköisen asioinnin hankkeen tietojärjes-
telmän suunnittelu- ja rakentamiskustannuk-
siin siirtona momentilta 28.40.71 ja 965 000
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euroa valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 395 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 1 565 000
2008 talousarvio 24 239 000
2007 tilinpäätös 22 893 000
2006 tilinpäätös 22 059 000

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 575 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-

tämistoimenpiteistä, mistä 1 371 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 1 575 000
2008 talousarvio 89 135 000
2007 tilinpäätös 85 792 000
2006 tilinpäätös 84 494 000

30. Syyttäjät

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 631 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-

tämistoimenpiteistä, mistä 390 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 631 000
2008 talousarvio 38 410 000
2007 tilinpäätös 34 211 000
2006 tilinpäätös 33 511 000

40. Rangaistusten täytäntöönpano

01. Rangaistusten täytäntöönpanon toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 759 000
euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että nettobudjetoinnissa otetaan huomi-
oon myös Turussa sijaitsevan vankilatuote-
myymälän myyntitulot sekä Länsi-Suomen

vankilaan kuuluvissa laitoksissa olevista hen-
kilökunnan asunnoista saatavat vuokratulot.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeessa
on otettu huomioon lisäyksenä 2 995 000 eu-
roa valtion virka- ja työehtosopimuksessa so-
vitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausien
loppuun saattamisesta sekä työnantajapäätök-
sillä toteutettavista palkkapoliittisista kehittä-
mistoimenpiteistä, mistä 1 706 000 euroa on
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kertamenoa sekä kertaluonteisesti 64 000 eu-
roa alkuperäiskarjan hoitoon liittyviin tehtävä-
järjestelyihin, mistä 32 000 euroa on siirtoa
momentilta 29.20.30 sekä vähennyksenä
300 000 euroa nettobudjetointimuutoksesta
johtuen.

2008 II lisätalousarvio 2 759 000
2008 talousarvio 213 558 000
2007 tilinpäätös 202 700 000
2006 tilinpäätös 193 730 000
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Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Sisäasiainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 45 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeessa
on otettu lisäyksenä huomioon 209 000 euroa
työnantajapäätöksillä toteutettavista palkkapo-
liittisista kehittämistoimenpiteistä johtuen,
mistä 42 000 euroa on kertamenoa sekä vähen-
nyksenä 208 000 euroa viiden henkilötyövuo-
den palkkaus- ja muiden menojen siirtona mo-
mentille 26.01.03. Lisämäärärahasta käytetään
44 000 euroa syrjinnän vastaisen kampanjan
rahoitukseen.

2008 II lisätalousarvio 45 000
2008 talousarvio 28 554 000
2007 tilinpäätös 21 852 000
2006 tilinpäätös 19 167 000

02. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-
keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös palvelukes-
kuksen sisäasiainministeriön hallinnonalan vi-
rastoilta perimien maksujen alentamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Sisäasiainministeriön
hallinnonalan virastoilta palvelukeskuksen toi-

mintamenomomenteille siirretyn määrärahan
mitoitus on osoittautunut liian suureksi, jolloin
on tarkoituksenmukaista käyttää määrärahaa
virastojen hyväksi alentamalla niiltä perittäviä
maksuja.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 1 100 000
2007 tilinpäätös 9 239 000
2006 tilinpäätös 7 103 000

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

Momentille myönnetään lisäystä 3 380 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
208 000 euroa aiheutuu viiden henkilötyövuo-
den palkkaus- ja muiden menojen siirrosta mo-
mentilta 26.01.01, 2 047 000 euroa 55 henkilö-
työvuoden palkkaus- ja muiden menojen siir-
rosta momentilta 26.10.01 ja 1 125 000 euroa
27 henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden me-
nojen siirrosta momentilta 26.20.01. 

2008 II lisätalousarvio 3 380 000
2008 talousarvio 17 992 000
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10. Poliisitoimi

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 657 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeessa
on otettu lisäyksenä huomioon 4 704 000 eu-
roa työnantajapäätöksillä toteutettavista palk-
kapoliittisista kehittämistoimenpiteistä johtu-
en, mistä 882 000 euroa on kertamenoa ja
3 000 000 euroa työttömien poliisien työllistä-

misen johdosta sekä vähennyksenä 2 047 000
euroa 55 henkilötyövuoden palkkaus- ja mui-
den menojen siirtona momentille 26.01.03.

2008 II lisätalousarvio 5 657 000
2008 talousarvio 634 966 000
2007 tilinpäätös 614 775 000
2006 tilinpäätös 610 363 000

20. Rajavartiolaitos

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 361 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeessa
on otettu lisäyksenä huomioon 2 486 000 eu-
roa valtion virka- ja työehtosopimuksessa so-
vitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausien
loppuun saattamisesta sekä työnantajapäätök-
sillä toteutettavista palkkapoliittisista kehittä-
mistoimenpiteistä johtuen, mistä 1 046 000 eu-

roa on kertamenoa sekä vähennyksenä
1 125 000 euroa 27 henkilötyövuoden palkka-
us- ja muiden menojen siirtona momentille
26.01.03.

2008 II lisätalousarvio 1 361 000
2008 talousarvio 209 929 000
2007 tilinpäätös 201 158 000
2006 tilinpäätös 199 124 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 235 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 172 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 235 000
2008 talousarvio 13 711 000
2007 tilinpäätös 13 453 000
2006 tilinpäätös 14 733 000

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 879 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahasta
1 100 000 euroa on siirtoa momentilta
28.40.71 hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmän
kehittämismenoihin. Siirto on otettu huomioon
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momentin 28.40.71 mitoituksessa jo vuoden
2008 varsinaisessa talousarviossa.

Lisämäärärahasta 779 000 euroa aiheutuu
valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovitus-
ta palkkausjärjestelmien siirtymäkausien lop-
puun saattamisesta sekä työnantajapäätöksillä
toteutettavista palkkapoliittisista kehittämis-

toimenpiteistä, mistä 428 000 euroa on kerta-
menoa.

2008 II lisätalousarvio 1 879 000
2008 talousarvio 53 571 000
2007 tilinpäätös 47 987 000
2006 tilinpäätös 47 599 000

40. Maahanmuutto

01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 107 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta kertamenona.

2008 II lisätalousarvio 107 000
2008 talousarvio 14 343 000
2007 tilinpäätös 13 271 000
2006 tilinpäätös 13 029 000

02. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään lisäystä 26 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta kertamenona.

2008 II lisätalousarvio 26 000
2008 talousarvio 7 587 000
2007 tilinpäätös 8 305 462
2006 tilinpäätös 7 902 609

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
vastaanotto (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 8 211 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
7 090 000 euroa aiheutuu korvauksen piirissä
olevien pakolaisten määrän kasvusta sekä sosi-
aali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten
noususta ja 1 121 000 euroa perhe- ja ryhmä-
kotien kasvaneista kustannuksista.

2008 II lisätalousarvio 8 211 000
2008 talousarvio 53 152 000
2007 tilinpäätös 65 256 546
2006 tilinpäätös 64 795 734



48

Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto

01. Puolustusministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 525 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 181 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 525 000
2008 talousarvio 20 201 000
2007 tilinpäätös 13 627 000
2006 tilinpäätös 13 167 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan ar-
vonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 13 142 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu puolustusvoimien siirtyvien erien pie-
nentymisestä sekä momenteille 27.10.01,
27.10.18 ja 27.30.20 myönnetyistä lisämäärä-
rahoista.

2008 II lisätalousarvio 13 142 000
2008 talousarvio 243 885 000
2007 tilinpäätös 233 384 749
2006 tilinpäätös 217 022 385

10. Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 18 531 000
euroa.

Lisäksi momentin päätösosan toisen kappa-
leen kohtaa 2) muutetaan siten, että määrära-
haa saa käyttää enintään 3 500 000 euroa puo-
lustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheu-
tuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksi-
en maksamiseen.

Valtuus
Sen johdosta, että vuoden 2006 talousarvios-

sa hyväksytyn toimintamenojen tilausvaltuu-
den, jota on uudistettu vuoden 2007 neljännes-
sä lisätalousarviossa, osalta ei kaikilta osin ole
ollut mahdollista tehdä sopimuksia vuonna
2007, saa vuoden 2008 aikana tehdä sopimuk-
sia 837 400 euron arvosta edellyttäen, että
näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset mak-
sut eivät ylitä vuoden 2006 toimintamenojen
tilausvaltuuden rahoitussuunnitelmassa esitet-
tyjä rahamääriä.
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Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että vuonna 2008 saa tehdä maavoimien
materiaalin kunnossapitopalveluita koskevia
sopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle
menoja vuosina 2009—2016 enintään
484 833 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa ai-
heutua valtiolle menoja vuoden 2009 loppuun
mennessä enintään 69 383 000 euroa, vuoden
2010 loppuun mennessä enintään 131 877 000
euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enin-
tään 193 949 000 euroa, vuoden 2012 loppuun
mennessä enintään 256 785 000 euroa, vuoden
2013 loppuun mennessä enintään 318 303 000
euroa, vuoden 2014 loppuun mennessä enin-
tään 376 083 000 euroa, vuoden 2015 loppuun
mennessä enintään 430 915 000 euroa ja vuo-
den 2016 loppuun mennessä enintään
484 833 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
6 068 000 euroa aiheutuu ennakollisen kustan-
nustasotarkistuksen korottamisesta 0,5 prosen-
tista 1,5 prosenttiin.

Lisämäärärahan tarpeesta 12 463 000 euroa
aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimukses-
sa sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymä-
kausien loppuun saattamisesta sekä työnanta-
japäätöksillä toteutettavista palkkapoliittisista
kehittämistoimenpiteistä, mistä 5 414 000 eu-
roa on kertamenoa. Lisäyksestä on tarkoitettu
puolustusvoimille 10 075 000 euroa, mistä
3 303 000 euroa on kertamenoa, puolustushal-
linnon rakennuslaitokselle 2 349 000 euroa,
mistä 2 072 000 euroa on kertamenoa ja puo-
lustushallinnon palvelukeskukselle 39 000 eu-
roa kertamenona.

Puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista
aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokra-
osuuksien vähentäminen 900 000 eurolla ai-
heutuu tyhjillään olleiden palvelussuhdeasun-
tojen vuokramenoista, joihin ei käytetä asunto-
subventiomäärärahaa.

Vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuu-
den uudistaminen 837 400 euron osalta on tar-
peen, koska kyseiseen tilausvaltuuteen sisältyy
hankintoja, joita koskevia sopimuksia ei ole ol-

lut mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä
vuonna 2007. Lisäksi aiemmin tehtyjä sidonto-
ja on purkautunut, jolloin tilausvaltuuksien
käyttämättömät määrärahat on tarpeen käyttää
vastaaviin hankintoihin. Valtuuksien menojen
ajoitus ei muutu.

Maavoimien materiaalin kunnossapidon pal-
velut -tilausvaltuus liittyy puolustusmateriaa-
lin ylläpidon kehittämiseen painottaen kaksita-
soista huoltojärjestelmää. Puolustusvoimat to-
teuttaa itse suoran, taistelevien joukkojen tuen.
Korjaukset, erityisesti sodanajan vauriokorja-
ukset, sekä suunnitelmalliset huollot ja muu-
tostyöt toteutetaan pitkäaikaisten sopimusten
mukaisesti alan teollisuudessa. Puolustusvoi-
mien ulkopuolella toteutettava ylläpito perus-
tetaan strategiseen teolliseen yhteistyöhön,
joka kattaa ja takaa materiaalin sekä huolto- ja
korjaustoimen saatavuuden myös poikkeus-
oloissa. Liikkeenluovutuksen omaisessa siir-
rossa Millog Oy:lle siirretään puolustusvoi-
mista 714 tehtävää (1.1.2009 noin 660 henki-
löä). Henkilöstö siirtyy Millog Oy:n
palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Mil-
log Oy ei voi irtisanoa tai lomauttaa siirtyvää
henkilöstöä tuotannollisista tai taloudellisista
syistä neljän vuoden suoja-aikana, mikäli han-
kittavien palveluiden sisällössä tai määrässä ei
suoja-aikana tapahdu merkittävää muutosta.
Henkilöstön paikkakuntasiirrot minimoidaan
suoja-aikana. Kumppanuusvaihtoehto luo sel-
keän tilaaja-tuottaja-mallin sekä integroi teol-
lisuuden puolustusvoimien toimintaan jo rau-
han aikana, mikä vahvistaa poikkeusoloihin
varautumista. Kumppanuusvaihtoehto tuottaa
suuremmat kustannussäästöt riskittömämmin
kuin oman toiminnan kehittämisvaihtoehto.

Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine
seurausvaikutuksineen toteutetaan puolustus-
ministeriön hallinnonalalle vahvistettujen val-
tiontalouden kehysten puitteissa.

Momentin päätösosaan tehtyjen muutosten
johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavak-
si:
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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 
tilausvaltuus
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 7 109 7 109
Vuoden 2008 sitoumukset 837 837
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
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
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2008 II lisätalousarvio 18 531 000
2008 talousarvio 1 449 858 000
2007 tilinpäätös 1 368 802 000
2006 tilinpäätös 1 334 348 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 43 212 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että muihin puolustusmateriaalihankintoi-
hin saa käyttää 63 370 628 euroa.

Valtuus
Sen johdosta, että Merivoimien ja tieduste-

lun kehittäminen (PVKEH 2005) -tilausval-
tuuden vuoden 2007 neljännessä lisätalousar-
viossa hyväksytyn menojen ajoitusmuutoksen
perusteella ei kaikilta osin ole ollut mahdollista
tehdä sopimuksia, saa vuoden 2008 aikana teh-
dä sopimuksia sitomatta olevaa määrää vastaa-
vasti muuttamatta aiemmin päätettyjä menojen
vuotuisia jakaumia.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että vuonna 2008 saa tehdä Pääkaupun-
kiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn te-
hostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuuteen
liittyen sopimuksia siten, että niistä aiheutuu

lisätalousarvion voimaantulopäivän valuutta-
kurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2008—
2010 enintään 110 000 000 euroa. Valtuuden
käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurs-
sitasolla valtiolle menoja vuoden 2008 lop-
puun mennessä enintään 30 000 000 euroa,
vuoden 2009 loppuun mennessä enintään
45 000 000 euroa ja vuoden 2010 loppuun
mennessä enintään 110 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että vuonna 2008 saa tehdä Suomen liit-
tyessä strategisen ilmakuljetuskyvyn kehittä-
mishankkeeseen liittyen sopimuksia siten, että
niistä aiheutuu lisätalousarvion voimaantulo-
päivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja
vuosina 2008—2011 enintään 20 200 000 eu-
roa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitul-
la valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuo-
den 2008 loppuun mennessä enintään
13 500 000 euroa, vuoden 2009 loppuun men-
nessä enintään 16 900 000 euroa, vuoden 2010
loppuun mennessä enintään 18 800 000 euroa
ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään
20 200 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Momentin päätösosaan
tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko
muuttuu seuraavaksi:

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
Maavoimien materiaalin kunnossapito-
palvelut -tilausvaltuus
Vuoden 2008 sitoumukset 69 383 62 494 62 072 290 884 484 833
Maavoimien materiaalin kunnossapito-
palvelut -tilausvaltuus yhteensä 69 383 62 494 62 072 290 884 484 833
Valtuudet yhteensä 62 445 133 605 86 353 67 238 299 007 648 648
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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)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 21 755 4 400 440 26 595
Vuoden 2008 sitoumukset 4 894 7 573 11 164 9 972 8 000 41 603
HTH yhteensä 26 649 11 973 11 604 9 972 8 000 68 198
Valmiusyhtymien varustamisen 
täydentäminen (VYV 2)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 98 600 20 000 118 600
VYV 2 yhteensä 98 600 20 000 118 600
Suomen sotataloudellisen valmiuden 
kehittäminen (STALVA)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 33 600 33 600
STALVA yhteensä 33 600 33 600
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 14 411 4 100 12 200 30 711
Vuoden 2008 sitoumukset 439 439
PVKEH 2005 yhteensä 14 850 4 100 12 200 31 150
Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 9 263 9 800 11 000 30 063
Vuoden 2008 sitoumukset 337 337
MLRS yhteensä 9 600 9 800 11 000 30 400
Puolustusvoimien materiaalinen 
kehittäminen (PVKEH 2006)
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 152 486 112 960 54 367 57 100 16 000 392 913
Vuoden 2008 sitoumukset 14 513 14 513
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 65 457 116 241 86 349 45 753 313 800
Vuoden 2008 sitoumukset 36 541 39 816 38 871 26 247 141 475
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 26 334 14 725 2 091 43 150
Vuoden 2008 sitoumukset 1 189 5 525 2 409 9 123
TTK-PROTO 2007 yhteensä 27 523 20 250 4 500 52 273
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Lisämäärärahan tarpeesta 6 462 000 euroa
aiheutuu ennakollisen kustannustasotarkistuk-
sen korottamisesta 0,5 prosentista 1,5 prosent-
tiin.

Lisämäärärahan tarpeesta 30 000 000 euroa
aiheutuu PKILPU 2008 -tilausvaltuuden vuo-
den 2008 maksuosuudesta. PKILPU 2008 -ti-
lausvaltuudella rakennetaan pääkaupunkiseu-
dun ja puolustushaarojen tärkeimpien kohtei-
den suojauskykyä ilmasta kohdistuvia
hyökkäyksiä vastaan.

Lisäksi määrärahan lisätarpeesta 6 750 000
euroa aiheutuu SAC-tilausvaltuuden vuoden
2008 maksuosuudesta, jonka määrärahatarve
on yhteensä 13 500 000 euroa. Muista puolus-
tusmateriaalihankinnoista siirretään 6 750 000
euroa SAC-tilausvaltuuden investointikustan-
nusten rahoitusosuudeksi. Suomi liittyy vuon-
na 2008 kansainväliseen Strategic Airlift Ca-
pability (SAC) -sopimukseen, jonka tavoittee-
na on tuottaa jäsenvaltioilleen raskas
ilmakuljetuskyky. SAC-tilausvaltuuden rahoi-
tuksella Suomi osallistuu kolmen C-17 kulje-
tuskoneen hankintaan ja näiden ylläpitoa var-
ten tarvittavien tuki- ja huoltoelementtien luo-
miseen. 

PVKEH 2005 -tilausvaltuuden uudistaminen
johtuu siitä, että vuoden 2007 neljännessä lisä-
talousarviossa hyväksyttyyn menojen ajoitus-
muutokseen sisältyviä sopimuksia ei ole kai-
kilta osin ollut takoituksenmukaista tai ajalli-
sesti mahdollista tehdä vuonna 2007.

Uudistaminen liittyy Laivue 2000 -hankee-
seen.

2008 II lisätalousarvio 43 212 000
2008 talousarvio 623 763 000
2007 tilinpäätös 515 290 000
2006 tilinpäätös 648 300 000

19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirto-
määräraha 3 v)

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2008 saa Hawk Mk 66 -koneiden han-
kintaan vuonna 2007 myönnettyyn tilausval-
tuuteen liittyen tehdä sopimuksia tilausvaltuu-
den sitomatta olevaa määrää vastaavasti muut-
tamatta aiemmin päätettyjä menojen vuotuisia
jakaumia.

S e l v i t y s o s a :  Hawk Mk 66 -tilausval-
tuuden uudistaminen johtuu siitä, että vuoden
2007 neljännessä lisätalousarviossa hyväksy-
tyn Hawk Mk 66 -koneiden hankintaan myön-
nettyyn tilausvaltuuteen sisältyviä sopimuksia
ei ole kaikilta osin ollut ajallisesti mahdollista
tehdä vuonna 2007.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 31 000 000
2007 tilinpäätös 10 000 000

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
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen 
suorituskyvyn tehostaminen 
(PKILPU 2008)
Vuoden 2008 sitoumukset 30 000 15 000 65 000 110 000
PKILPU 2008 yhteensä 30 000 15 000 65 000 110 000
Strateginen ilmakuljetuskyky (SAC)
Vuoden 2008 sitoumukset 13 500 3 400 1 900 1 400 20 200
SAC yhteensä 13 500 3 400 1 900 1 400 20 200
Valtuudet yhteensä 582 826 447 278 327 091 197 672 37 100 1 591 967

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

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

Momentille myönnetään lisäystä 456 000
euroa.

Lisäksi momentin päätösosan toisen kappa-
leen kohta 8) muutetaan seuraavaksi:

8) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakulje-
tusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallin-
nollisten kulujen maksamiseen ja Strategic
Airlift Capacity (SAC) -sopimuksen hallinto-
ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muu-
tetaan seuraavasti:

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu ennakollisen kustannustasotarkistuk-
sen korottamisesta 0,5 prosentista 1,5 prosent-
tiin. Lisämääräraha kohdistetaan käyttösuun-
nitelmakohtaan 20. Suomi on liittymässä
vuoden 2008 aikana monikansalliseen strategi-
seen lentokuljetussopimukseen (SAC). Sopi-
muksen hallinto- ja käyttökustannuksista syn-
tyy 330 000 euron lisätarve käyttösuunnitel-

makohtaan 07. ja se katetaan
käyttösuunnitelmakohdista 05., 06. ja 20. teh-
tävillä määrärahasiirroilla.

2008 II lisätalousarvio 456 000
2008 talousarvio 48 228 000
2007 tilinpäätös 55 390 000
2006 tilinpäätös 60 032 000

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttösuunnitelma Muutos +/-
Muutettu

käyttösuunnitelma

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

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

03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 757 000 - 2 757 000
04. SRJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 8 800 000 - 8 800 000
05. YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan 35 000 -35 000 -
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot 

(UNMIL-operaatio) 35 000 -35 000 -
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 1 417 000 +330 000 1 747 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 6 000 000 - 6 000 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, 

muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 2 200 000 - 2 200 000
10. Suomen Libanonin kriisinhallintaoperaation 

menot (UNIFIL-operaatio) 2 250 000 - 2 250 000
11. AMIS II-operaation menot, Sudan 20 000 - 20 000
12. EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan 

kriisinhallintaoperaation menot 5 000 000 - 5 000 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisä-

menoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin 
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin 
kriisinhallintamenoihin 3 529 000 +196 000 3 725 000

Yhteensä 48 228 000 +456 000 48 684 000
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Valtioneuvosto tai sen määräämillä ehdoilla Valtiokonttori saa myöntää omavelkaisen valtion-
takauksen ilman vastavakuuksia Pietari-säätiön yhteismäärältään enintään 10 000 000 euron
määräisille vuoden 2008 aikana otettaville pankkilainoille, jotka säätiö tarvitsee Pietarin kaupun-
gilta vuokraamansa kiinteistön peruskorjaus- ja varustelukustannuksia varten. Takauksen ehtona
on, että säätiön tulorahoitus on solmitut pitkäaikaiset vuokrasopimukset huomioon ottaen riittävä
kattamaan sen toiminnasta aiheutuvat menot sekä lainan korot ja lyhennykset.

S e l v i t y s o s a :  Opetusministeriön, useiden yliopistojen ja kulttuurijärjestöjen toimesta
1992 perustettu Pietari-säätiö ylläpitää Pietarissa Suomen instituuttia, jonka tarkoituksena on
suomalais-venäläisten kulttuurisuhteiden ja niihin liittyvän perinteen vaaliminen ja Suomen ja
Venäjän välisen yhteistyön edistäminen taiteen, kirjallisuuden ja tieteen alalla. Instituutti edistää
myös maiden välistä kirjailija- ja taiteilijavaihtoa sekä opiskelija- ja tutkijavaihtoa, koulutusoh-
jelmia ja kauppasuhteita erityisesti Pietarissa ja sen lähialueilla. Säätiön tiloissa toimii myös suo-
malainen koulu ja lastentarha. Koska toimintaa on toistaiseksi jouduttu harjoittamaan huonoissa
ja epäkäytännöllisissä tiloissa, on instituutille etsitty tarkoituksenmukaisempia tiloja. Pietarin
kaupungin johdon kanssa on päästy sopimukseen siitä, että instituutti saa käyttöönsä pitkäaikai-
sella 49 vuoden mittaisella vuokrasopimuksella numerossa 4-6-8 Bolshaja Konjushennaja -ka-
dulla sijaitsevan Pyhän Marian kirkon kirkkokartanon. Sopimus edellyttää, että Pietari-säätiö pe-
ruskorjaa rakennuksen. 

Koska säätiön rahoituspohja ja käytettävissä olevat varat eivät riitä 11,4 milj. euroa maksavaksi
arvioidun korjaushankkeen toteuttamiseen, tulisi rahoitus valtaosaltaan hoidettavaksi pankkilai-
noin, joiden vakuudeksi muiden vakuuksien puuttuessa tarvitaan valtiontakaus. Säätiön tulee kui-
tenkin hyödyntää ensisijaisesti ennen pankkilainaa muut tarjolla olevat rahoituslähteet, ja valti-
ontakauksen piiriin hyväksytään muun rahoituksen ja lainojen jäännöserä, enintään 10 milj. eu-
roa. Takauksen piiriin tulevien lainojen laina-ajaksi on suunniteltu 20 vuotta. Valtiontakauksen
voimassaolon pituus ja takauksen maksullisuus tai maksuttomuus ratkaistaan takausta myönnet-
täessä ja hankkeen etenemistä seurattaessa havaittavien olosuhteiden perusteella. Pietari-säätiön
mukaan osa alivuokralaisilta perittävästä vuokrasta tilitetään Pietari-säätiön Suomessa olevalle
pankkitilille ns. rahoitusvastikeosuutena, jolla voidaan kattaa peruskorjauslainan korot ja lyhen-
nykset. Säätiön edellytetään toimittavan vuosittain 30.4. mennessä sen tilinpäätösasiakirjat sekä
toimintakertomuksen Valtiokonttorille ja opetusministeriölle sekä antavan tarvittaessa muitakin
selvityksiä taloudellisesta tilastaan.
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01. Hallinto

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 280 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 57 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 280 000
2008 talousarvio 34 537 000
2007 tilinpäätös 32 107 000
2006 tilinpäätös 35 166 000

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

Momentille myönnetään lisäystä 150 000
euroa.

Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään lisäksi

seuraavasti:
1) valtiovarainministeriö saa tehdä valtion

IT-strategiaan perustuvien hankkeiden osalta
sopimuksia tai muita sitoumuksia siten, että
niistä aiheutuu menoja vuonna 2008 ja myö-
hempinä vuosina yhteensä enintään 8 800 000
euroa. Valtuus koskee sähköisen asioinnin asi-
ointitilin, dokumentin hallinnan ja arkistoin-
nin, yhteentoimivuusportaalin sekä integraa-
tioratkaisun kehittämistä

2) valtiovarainministeriö saa tehdä sopimuk-
sia valtiovarainministeriön ja ministeriöiden
käyttöön hankittavasta talousarvion ja valtion-
talouden kehyspäätöksen valmistelua tukevan
tietojärjestelmän kehittämisestä, hankinnasta
ja ylläpidosta siten, että menojen kokonais-
määrä on enintään 3 100 000 euroa ja

3) vuoden 2007 toisessa lisätalousarviossa
momentilla 28.01.73 myönnettyä ja vuodelle
2008 uudistettua valtuutta muutetaan siten, että
Valtiokonttori saa tehdä valtion keskitetysti
hankittavan talous- ja henkilöstöhallintojärjes-
telmän ja siihen liittyvän integraatioratkaisun
ensimmäisen vaiheen hankkimisesta sopimuk-

sen siten, että järjestelmälisenssien hankinnas-
ta ja palvelujen ostosta saa aiheutua menoja
vuonna 2008 ja myöhempinä vuosina yhteensä
enintään 35 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion IT-palvelukeskuksen perusta-
misesta.

Valtiovarainministeriö on käynnistämässä
yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa
hankkeen uuden tietojärjestelmän hankkimi-
seksi talousarvion ja valtiontalouden kehys-
päätöksen valmisteluun. Nykyisin valmistelus-
sa ei ole käytössä valtiovarainministeriön ja
muiden ministeriöiden yhteistä talousarvio- ja
kehystietojärjestelmää, joka järjestelmähan-
kinnassa on tarkoitus rakentaa. Hankkeen kil-
pailutuksen on suunniteltu alkavan syksyllä
2008. Hanke on osa valtion IT-strategian mu-
kaista yhteisen talouden suunnittelu- ja seuran-
tajärjestelmän valtioneuvostotasoista toimeen-
panoa.

Valtiokonttorin tehtäväksi on annettu hank-
kia kaikkien valtion virastojen ja laitosten sekä
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus-
ten käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon pe-
rustietojärjestelmät. Tarjouskilpailun perus-
teella muodostunut investoinnin kokonaiskus-
tannus on noussut merkittävästi aiemman
vuonna 2007 myönnetyn hankintavaltuuden
perusteena olleista arvioista. Hankinnan menot
koostuvat tarjouskilpailun perusteella toteutet-
tavan järjestelmähankinnan lisenssi- ja palve-
lujen ostomenoista ja Valtiokonttorin, virasto-
jen ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-
keskusten projektityön henkilöstö- ja muista
menoista. Koko valtionhallinnon käsittävään
monivuotiseen ja laajaan investointiin sisältyy
riskejä, joiden pienentämiseksi tietojärjestel-
mä otetaan käyttöön ensimmäisessä vaiheessa
vain osassa virastoja. Riskien hallitseminen
edellyttää myös määrätietoista hankkeen joh-
tamista ja hankkeen osapuolien sitoutumista ja
tiivistä yhteistyötä. Nyt esitettävä valtuuden
määrä kattaa valtion ulkopuolisten palvelujen
ostot yhteisen järjestelmän määrittelemiseksi,
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toteuttamiseksi ja käyttöönottamiseksi ensim-
mäiseen vaiheeseen valituissa virastoissa ja
laitoksissa sekä tietojärjestelmälisenssit viras-
toille ja laitoksille laajuudeltaan 72 000 henki-
lötyövuotta vastaavaa käyttöä varten. Lisäksi
hankkeesta aiheutuu ensimmäisen vaiheen to-
teutuksessa valtion sisäisiä työkustannuksia si-

ten, että hankkeen ensimmäisen vaiheen koko-
naiskustannukset ovat noin 49 milj. euroa.

Valtuuksista aiheutuviin menoihin voidaan
kuluvana vuonna käyttää vuoden 2007 neljän-
nessä lisätalousarviossa myönnettyä vuodelle
2008 siirtynyttä määrärahaa.

2008 II lisätalousarvio 150 000
2008 talousarvio 12 900 000

10. Lääninhallitusten toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 374 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeessa
on otettu huomioon lisäyksenä 594 000 euroa
työnantajapäätöksillä toteutettavista palkkapo-
liittisista kehittämistoimenpiteistä, mistä
119 000 euroa on kertamenoa ja vähennyksenä
220 000 euroa neljän henkilötyövuoden palk-
kaus- ja muiden menojen siirtona momentille
29.01.02 johtuen yhteishakujärjestelmän uu-
distamisesta sähköiseksi ja yhteishakutehtävi-
en siirtymisestä lääninhallituksilta Opetushal-
litukselle.

2008 II lisätalousarvio 374 000
2008 talousarvio 54 060 000
2007 tilinpäätös 52 062 000
2006 tilinpäätös 51 447 000

11.  Maistraattien ja Väestörekisterikeskuk-
sen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 450 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 124 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 450 000
2008 talousarvio 35 438 000
2007 tilinpäätös 32 615 000
2006 tilinpäätös 31 194 000

87. Valtion kiinteistöstrategian toteuttami-
nen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 340 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu kiinteistöjen arviointikustannuksista ja
muista toimenpiteistä, joita tarvitaan valmis-
teltaessa yliopistojen taloudellisen ja hallin-

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

2008 2009 2010 2011 2012

Valtuuden
käytöstä

aiheutuvat
kaikki
menot

yhteensä

Vuoden 2008 sitoumukset
Kohtien 1) ja 2) sitoumukset 1 760 5 354 3 766 510 510 11 900
Yhteisten henkilöstö- ja tieto-
järjestelmien uudistaminen ja integrointi 4 000 10 000 18 000 3 000 - 35 000
Valtuudet yhteensä 5 760 15 354 21 766 3 510 510 46 900



28.1058

nollisen aseman muutokseen liittyviä omai-
suusjärjestelyjä.

2008 II lisätalousarvio 340 000
2008 talousarvio 215 000
2007 tilinpäätös 85 850 000
2006 tilinpäätös 841 000

10. Verotus ja tullitoimi

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 6 188 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 3 375 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 6 188 000
2008 talousarvio 357 214 000
2007 tilinpäätös 341 950 000
2006 tilinpäätös 349 237 000

02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 880 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 380 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 1 880 000
2008 talousarvio 154 954 000
2007 tilinpäätös 150 764 000
2006 tilinpäätös 141 453 000

20. Palvelut valtioyhteisölle

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 545 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 329 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 545 000
2008 talousarvio 23 949 000
2007 tilinpäätös 19 035 000
2006 tilinpäätös 41 383 000

02. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 2 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 8 000
2008 talousarvio 5 990 000
2007 tilinpäätös 9 033 000
2006 tilinpäätös 8 561 000
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03. Valtiovarain controller -toiminnon toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-

heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä.

2008 II lisätalousarvio 3 000
2008 talousarvio 742 000
2007 tilinpäätös 689 000
2006 tilinpäätös 508 000

06. IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 260 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion IT-palvelu-

keskuksen perustamisen valmisteluun tarvitta-
van henkilöstön palkkausmenoihin sekä henki-
löstöön liittyviin muihin kulutus- ja investoin-
timenoihin.

S e l v i t y s o s a :   Tarkoitus on, että valtion
IT-palvelukeskus aloittaisi toimintansa Valtio-
konttorin yhteydessä vuoden 2009 alusta. Pal-
velukeskuksen toiminnan käynnistämisen val-
mistelu vuoden 2009 alusta edellyttää henkilö-
resurssien palkkaamista vuoden 2008 aikana.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon
seitsemän henkilön palkkaus- ja muut kulutus-
menot 1.9.—31.12.2008. Valtionhallinnon ul-
kopuolelta palkattavan henkilöstömäärän lisä-
ys toteutetaan valtion tuottavuusohjelmassa
vuoteen 2011 mennessä valtiovarainministeri-
ön hallinnonalalle asetetun henkilöstön vähen-
tämistavoitteen puitteissa. Valmisteluun on li-
säksi tarkoitus kytkeä 16 henkilöä valtionhal-
linnon sisäisin siirroin.

2008 II lisätalousarvio 260 000

88. Senaatti-kiinteistöt
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan merkitse-
mään perustettavien ja valtion täyteen omis-
tukseen tulevien kiinteistöosakeyhtiöiden
koko osakekanta maksamalla merkintähinta
apporttiomaisuudella, joka käsittää yliopisto-
jen käytössä olevan ja Senaatti-kiinteistöiltä
vuokratun kiinteistöomaisuuden siihen kohdis-
tuvine velkoineen, nykyiseltä tasearvoltaan
noin 1 720 000 000 euroa, josta tonttiomaisuu-
den osuus noin 120 000 000 euroa sekä velka-
pääoma noin 801 800 000 euroa. Valtioneu-
vosto saa myöntäessään luvan tytäryhtiöiden
perustamiseen yksilöidä tarkemmin siirrettä-
vän varallisuuden ja siirron muut ehdot.

S e l v i t y s o s a :  Valtion omistuksessa ja
Senaatti-kiinteistöt liikelaitoksen hallinnassa
olevat yliopistojen toimitilakiinteistöt siirre-
tään valtion täysin omistamiin ja Senaatti-kiin-
teistöt liikelaitoksen hallinnoimiin tytäryhtiöi-
hin. Kiinteistöomaisuutta käytetään tytäryhti-
öiden perustamisen yhteydessä osakeyhtiölain
(624/2006) 2 luvun 6 §:n mukaisena vastik-
keettomana apporttiomaisuutena. Omistus-
osuus Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimien ty-
täryhtiöiden osakekannasta jää täysimääräises-
ti valtiolle. Muutos mahdollistaa kyseisen
kiinteistövarallisuuden käyttämisen myöhem-
min päätettävällä tavalla yliopistojen pääomit-
tamiseen, jota selvitetään opetusministeriön,
valtiovarainministeriön ja yliopistojen yhteis-
työnä.

Siirto tytäryhtiöihin ei vaikuta yliopistojen
siirron tapahtuessa voimassa olevien vuokra-
sopimusten ehtoihin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio —
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30. Tilastotoimi ja taloudellinen tutkimus

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 683 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 132 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 683 000
2008 talousarvio 43 635 000
2007 tilinpäätös 41 984 000
2006 tilinpäätös 41 239 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 31 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 5 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 31 000
2008 talousarvio 3 997 000
2007 tilinpäätös 3 842 000
2006 tilinpäätös 3 762 000

40. Valtionhallinnon kehittäminen

21. Tuottavuuden edistäminen (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu maa- ja metsätalousministeriölle osoi-
tettavasta määrärahasta, joka käytetään metsä-
keskusten sähköisen asioinnin hankkeeseen.

2008 II lisätalousarvio 2 000 000
2008 talousarvio 11 500 000
2007 tilinpäätös 15 000 000

71. Valtion keskeisten tietojärjestelmähank-
keiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 10 600 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennyksestä
10 000 000 euroa aiheutuu siirrosta momentil-
le 29.50.04 käytettäväksi yliopistojen talous-
hallinnon tietojärjestelmän uusimiseen ja
600 000 euroa siirrosta momentille 25.10.04
käytettäväksi oikeusavun sähköisen asioinnin
hankkeen tietojärjestelmän suunnittelu- ja ra-
kentamismenoihin. Oikeusministeriön hanke
toteuttaa osaltaan oikeusavun sähköisen asi-
oinnin kehittämistä ja se on oikeusaputoimen
keskeinen tuottavuushanke.

2008 II lisätalousarvio -10 600 000
2008 talousarvio 18 500 000

60. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot

04. Työnantajan palkkapoliittiset kehittämis-
toimenpiteet valtionhallinnossa (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentilta vähennetään 54 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu siitä,
että tässä lisätalousarvioesityksessä on virasto-
jen toimintamenoihin ehdotettu lisäystä 54,2
milj. euroa valtionhallinnon henkilöstön työn-
antajapäätöksillä toteutettaviin palkkapoliitti-
siin kehittämistoimenpiteisiin.
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2008 II lisätalousarvio -54 000 000
2008 talousarvio 54 000 000
2007 tilinpäätös 13 000 000

20. Euroopan unionin osallistuminen matka-
kustannusten korvauksiin (siirtomääräraha
2 v)

Momentilta vähennetään 600 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Suomelle kohdentuu

vuonna 2008 Euroopan unionin neuvoston ja
sen työryhmien matkakustannusten korvauk-
siin vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu.

Jäsenvaltiolle kohdennettavan matkakorvauk-
sen vähennyksenä otetaan huomioon edellisen
vuoden matkakorvauksista käyttämättä jäänyt
määräraha. Vastaava Euroopan unionilta mat-
kakustannusten korvaamiseen saatavien tulo-
jen vähennys on otettu huomioon momentin
12.28.60 tuloarvion vähennyksenä.

2008 II lisätalousarvio -600 000
2008 talousarvio 3 200 000
2007 tilinpäätös 3 100 000
2006 tilinpäätös 3 700 000

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 977 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/
1991) perusteena olevien valtion vuoden 2008

talousarviossa arvioitujen tulojen määrän li-
sääntymisestä.

2008 II lisätalousarvio 1 977 000
2008 talousarvio 204 848 000
2007 tilinpäätös 196 959 813
2006 tilinpäätös 181 723 061

90. Kuntien tukeminen

32. Kuntien harkinnanvarainen rahoitus-
avustus (kiinteä määräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahasta saa käyttää enintään
1 000 000 euroa erillisen avustuksen maksa-
miseen Nokian kaupungille vesijohto-onnetto-
muudesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustan-
nuksiin ja enintään 1 000 000 euroa erillisen
avustuksen maksamiseen Tuusulan kunnalle
Jokelan koulukeskuksen ampumisvälikohta-
uksesta aiheutuviin ylimääräisiin kustannuk-
siin.

S e l v i t y s o s a :  Avustukset myönnetään
valtionavustuslain (688/2001) säännösten mu-
kaisesti lisätalousarvioesityksen hyväksymi-
sen jälkeen erillisen hakemuksen perusteella
irrallaan harkinnanvaraisen rahoitusavustuk-
sen myöntämisedellytyksistä ja -menettelystä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 20 000 000
2007 tilinpäätös 21 000 000
2006 tilinpäätös 28 500 000
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91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen

41. Energiaverotuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 54 090 000

euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeessa

on otettu huomioon lisäyksenä 60 000 000 eu-
roa verottomaan tarkoitukseen käytettyjen
polttoaineiden veronpalautuksista siltä osin,
kun polttoaineen on käyttänyt muu kuin ns.
valtuutettu varastonpitäjä. Lisäys perustuu
1.1.2008 voimaan tulleeseen energiaverotuk-
sen verottomuusjärjestelmän muutokseen. Li-
sämäärärahan tarpeessa on otettu huomioon
vähennyksenä 5 910 000 euroa siirtona mo-

mentille 30.20.40. Vuoden 2008 talousarvios-
sa tälle momentille on vuoden 2005 palautuk-
sia varten budjetoitu 15,8 milj. euroa. Viljeli-
jöille on toistaiseksi maksettu
energiaveronpalautusta maa- ja puutarhatalou-
dessa vuonna 2005 käytetyn energian verosta
8,8 milj. euroa.

2008 II lisätalousarvio 54 090 000
2008 talousarvio 89 148 000
2007 tilinpäätös 48 595 174
2006 tilinpäätös —
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Pääluokka 29
OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

01. Opetusministeriön toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 69 000 eu-
roa.

Opetusministeriön hallintojohtajan virka
lakkautetaan 1.7.2008 lukien.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeessa
on otettu huomioon lisäyksenä 123 000 euroa
työnantajapäätöksillä toteutettavista palkkapo-
liittisista kehittämistoimenpiteistä johtuen,
mistä 18 000 euroa on kertamenoa sekä vähen-
nyksenä 54 000 euroa viran lakkauttamisen
johdosta, mikä liittyy vuoden 2008 talousarvi-
ossa momentin perusteluissa todettuun opetus-
ministeriön organisaation uudistamiseen.

2008 II lisätalousarvio 69 000
2008 talousarvio 25 853 000
2007 tilinpäätös 24 110 000
2006 tilinpäätös 22 275 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 915 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
235 000 euroa aiheutuu EU:n rakennerahasto-
toiminnan hallintohenkilöiden palkkaus- ja
muista menoista vuoden 2006 talousarviossa
myönnetyn valtuuden perusteella sekä viraston

kalustamisen suunnittelusta ja muuttokustan-
nuksista, 220 000 euroa neljän henkilötyövuo-
den palkkaus- ja muiden menojen siirrosta mo-
mentilta 28.01.10 johtuen yhteishakujärjestel-
män uudistamisesta sähköiseksi ja
yhteishakutehtävien siirtymisestä lääninhalli-
tuksilta Opetushallitukselle ja 460 000 euroa
valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovitus-
ta palkkausjärjestelmien siirtymäkausien lop-
puun saattamisesta sekä työnantajapäätöksillä
toteutettavista palkkapoliittisista kehittämis-
toimenpiteistä, mistä 329 000 euroa on kerta-
menoa.

2008 II lisätalousarvio 915 000
2008 talousarvio 20 749 000
2007 tilinpäätös 19 210 000
2006 tilinpäätös 18 827 000

03. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuk-
sen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 52 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 15 000 euroa on
kertamenoa.
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2008 II lisätalousarvio 52 000
2008 talousarvio 8 300 000
2007 tilinpäätös 8 026 000
2006 tilinpäätös 7 923 225

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

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuodelta 2007 käyttämättä jääneestä myöntä-
misvaltuudesta vähennetään 200 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Myöntämisvaltuuden vä-
hennys aiheutuu ohjelmakautta 2000—2006
koskevasta hallinnonalojen välisestä rahoituk-
sen siirrosta, mikä on otettu lisäyksenä huomi-
oon momentilla 32.70.62.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 64 786 000
2007 tilinpäätös 72 503 889
2006 tilinpäätös 61 674 702

70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 800 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Hakaniemen virasto-

talon kaluste- ja laitehankintoihin sekä tieto- ja
viestintäteknisen ympäristön uusimiseen.

S e l v i t y s o s a :  Opetushallitus ja Kan-
sainvälisen henkilövaihdon keskus muuttavat
väliaikaisista tiloista peruskorjattuihin tiloihin
vuodenvaihteessa 2008—2009.

2008 II lisätalousarvio 800 000
2007 tilinpäätös 1 000 000
2006 tilinpäätös 50 000

10. Yleissivistävä koulutus

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 249 000
euroa.

Valtuus
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että Jyväskylän näkövammaisten koulu
saa vuoden 2008 aikana tehdä sopimuksen vä-
liaikaisten majoitustilojen vuokraamisesta Jy-
väskylän näkövammaisten koulun käyttöön si-
ten, että siitä aiheutuva kustannusten lisäys on
vuositasolla enintään 600 000 euroa vuosina
2009—2011.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
1 179 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työ-
ehtosopimuksessa sovitusta palkkausjärjestel-
mien siirtymäkausien loppuun saattamisesta
sekä työnantajapäätöksillä toteutettavista palk-
kapoliittisista kehittämistoimenpiteistä, mistä
949 000 euroa on kertamenoa sekä 70 000 eu-
roa Jyväskylän näkövammaisten koulun oppi-

lasasuntolan väliaikaisten majoitustilojen lisä-
vuokrakuluista.

2008 II lisätalousarvio 1 249 000
2008 talousarvio 47 906 000
2007 tilinpäätös 44 414 000
2006 tilinpäätös 43 202 000

02. Ylioppilastutkintolautakunnan toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 9 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta kertamenona.

2008 II lisätalousarvio 9 000
2008 talousarvio 6 000
2007 tilinpäätös -26 774
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20. Ammatillinen koulutus

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 722 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 563 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 722 000
2008 talousarvio 34 434 000
2007 tilinpäätös 32 301 000
2006 tilinpäätös 31 376 000

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

Momentilta vähennetään 32 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys johtuu siirrosta

momentille 25.40.01 Sukevan vankilatilan al-
kuperäiskarjan siirron viivästymisestä aiheutu-
vina menoina.

2008 II lisätalousarvio -32 000
2008 talousarvio 561 346 000
2007 tilinpäätös 526 434 265
2006 tilinpäätös 504 513 681

50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 31 525 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 22 497 000 euroa
on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 31 525 000
2008 talousarvio 1 358 388 000
2007 tilinpäätös 1 296 262 904
2006 tilinpäätös 1 269 512 999

03. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 047 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa

sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 1 557 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 2 047 000
2008 talousarvio 75 903 000
2007 tilinpäätös 73 184 000
2006 tilinpäätös 72 356 000

04. Yliopistojen palvelukeskuksen toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on tarkoi-
tettu yliopistojen taloushallinnon tietojärjestel-
män uudistamisen kustannuksiin. Yliopistouu-
distuksesta johtuvan nopean aikataulun ja val-
tionhallinnosta poikkeavan tietosisällön takia
yliopistojen palvelukeskus on eriyttänyt ta-
loushallintojärjestelmän käyttöönottoprojektin
Valtiokonttorin johdolla toteutettavasta valtion
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yhteisestä tietojärjestelmähankkeesta. Valtio
osallistuu yliopistojen taloushallintojärjestel-
män uudistuksen kustannuksiin tässä ehdotet-
tavalla summalla. Järjestelmähankinnasta ai-
heutuvista muista kustannuksista vastaavat yli-
opistot. Taloushallintojärjestelmä lisenssei-
neen on tarkoitus siirtää apporttina
yliopistouudistuksen yhteydessä yhtiöitettä-
välle palvelukeskus Certialle. Lisämääräraha
on siirtoa momentilta 28.40.71. 

2008 II lisätalousarvio 10 000 000
2008 talousarvio 5 000 000

20. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 273 000
euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muu-
tetaan seuraavasti:

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 183 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 273 000
2008 talousarvio 32 699 000
2007 tilinpäätös 26 817 000
2006 tilinpäätös 24 619 000

87. Valtion rahoitus innovaatioyliopiston
pääomaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 200 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää innovaatioyliopiston

säätiön pääoman maksamiseen. Määrärahan

käytön edellytyksenä on, että muut rahoittaja-
tahot sijoittavat samanaikaisesti säätiön pää-
oman maksamiseen vähintään 80 000 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Määräraha on valtion
vuoden 2008 osuus innovaatioyliopiston sääti-
ön perustamisen rahoituksesta. Säätiön perus-
tamiseen osallistuu myös muita rahoittajataho-
ja, joiden panos säätiön pääomaan vuonna
2008 on 80 milj. euroa. Säätiön pääomittami-
nen on tarkoitus toteuttaa vuosina 2008—2010
siten, että valtion osuus on yhteensä 500 milj.
euroa edellyttäen, että muiden rahoittajataho-
jen osuus on yhteensä vähintään 200 milj. eu-
roa.

2008 II lisätalousarvio 200 000 000

Lisäykset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttösuunnitelma Lisäys
Muutettu

käyttösuunnitelma

1. Tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoiminta 6 410 000 - 6 410 000
2. Yliopistojen yhteinen atk-toiminta ja tieto-

liikenneyhteydet 16 289 000 273 000 16 562 000
3. Yliopistokeskusten kehittäminen 3 000 000 - 3 000 000
4. Yliopistolaitoksen rakenteellinen kehittäminen 

(kertameno) 7 000 000 - 7 000 000
Yhteensä 32 699 000 273 000 32 972 000
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60. Tiede

01. Suomen Akatemian toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 889 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeessa
on otettu huomioon lisäyksenä 904 000 euroa
valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovitus-
ta palkkausjärjestelmien siirtymäkausien lop-
puun saattamisesta sekä työnantajapäätöksillä
toteutettavista palkkapoliittisista kehittämis-
toimenpiteistä johtuen, mistä 627 000 euroa on
kertamenoa sekä vähennyksenä 15 000 euroa
päärakennuksen ulkovalaistuksen uusimiseen
tarkoitetun määrärahan siirrosta momentille
29.80.02.

2008 II lisätalousarvio 889 000
2008 talousarvio 34 079 000
2007 tilinpäätös 32 325 000
2006 tilinpäätös 31 827 000

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 583 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää myös väes-
tön internointeja koskevaan tutkimushankkee-
seen.

Valtuus
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että Kansallisarkisto saa vuoden 2008 ai-
kana tehdä Hämeenlinnan maakunta-arkiston
uudisrakennusta koskevan tarkistetun vuokra-
sopimuksen siten, että siitä aiheutuva menojen
lisäys on vuositasolla enintään 60 000 euroa
vuodesta 2009 alkaen.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
103 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työeh-
tosopimuksessa sovitusta palkkausjärjestelmi-
en siirtymäkausien loppuun saattamisesta sekä
työnantajapäätöksillä toteutettavista palkkapo-

liittisista kehittämistoimenpiteistä, mistä
19 000 euroa on kertamenoa sekä 80 000 euroa
palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen ai-
heuttamista kertaluonteisista kustannuksista.
Lisämäärärahasta 400 000 euroa on kertame-
noa, joka on tarkoitus käyttää internointeja
koskevaan tutkimushankkeeseen, jossa selvi-
tetään lähinnä Saksan ja Unkarin kansalaisten
asemaa osana Suomen toisen maailmansodan
aikana ja sen jälkeisinä vuosina toteuttamia in-
ternointeja.

Vuoden 2007 talousarviossa on myönnetty
743 000 euron vuokravaltuus. Senaatti-kiin-
teistöjen vuonna 2008 saamat urakkatarjoukset
alkuperäistä suunnitelmaa pienempään Hä-
meenlinnan maakunta-arkiston uudisraken-
nukseen ovat 925 000 euroa korkeammat kuin
kustannusarvio, johon aikaisemmin myönnetty
743 000 euron vuokravaltuus perustui. Kus-
tannusarvion nousu edellyttää vuokravaltuu-
den lisäämistä 60 000 eurolla yhteensä
803 000 euroon.

2008 II lisätalousarvio 583 000
2008 talousarvio 18 449 000
2007 tilinpäätös 14 446 000
2006 tilinpäätös 14 053 000

03. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 21 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 4 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 21 000
2008 talousarvio 2 660 000
2007 tilinpäätös 2 746 000
2006 tilinpäätös 2 788 000



29.7068

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 23 000 eu-
roa.

Lisäksi momentin määräraha muutetaan net-
tomäärärahaksi.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 14 000 euroa on
kertamenoa.

Momentille nettobudjetoidut tulot kertyvät
yhteisrahoitteisesta toiminnasta. 

2008 II lisätalousarvio 23 000
2008 talousarvio 1 550 000
2007 tilinpäätös 1 526 000
2006 tilinpäätös 1 522 000

70. Opintotuki

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä ja on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 3 000
2008 talousarvio 665 000
2007 tilinpäätös 625 000
2006 tilinpäätös 599 000

52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotu-
ki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 8 300 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu 15 vuoden määräajassa vanhenevista
veloista syntyneiden takausvastuusaatavien ti-
leistä poistoista vuoden 2008 alussa voimaan
tulleen velan vanhentumista koskevan lainsää-
dännön mukaan.

2008 II lisätalousarvio 8 300 000
2008 talousarvio 20 900 000
2007 tilinpäätös 31 429 701
2006 tilinpäätös 28 210 654

80. Taide ja kulttuuri

01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimi-
kuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista

palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 2 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 12 000
2008 talousarvio 5 082 000
2007 tilinpäätös 3 372 000
2006 tilinpäätös 3 357 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2008

II lisätalousarvioesitys

Bruttomenot 1 614
Bruttotulot 41
Nettomenot 1 573
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02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 703 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
71 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työeh-
tosopimuksesta, 500 000 euroa toimintaedelly-
tysten turvaamisesta, 15 000 euroa siirtona
momentilta 29.60.01 kyseisen momentin pe-
rusteluihin viitaten ja 117 000 euroa työnanta-
japäätöksillä toteutettavista palkkapoliittisista
kehittämistoimenpiteistä johtuen, mistä 22 000
euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 703 000
2008 talousarvio 17 298 000
2007 tilinpäätös 17 329 000
2006 tilinpäätös 16 948 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 454 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
300 000 euroa aiheutuu palvelukeskuksen asi-
akkaaksi siirtymisen aiheuttamista kertaluon-
teisista kustannuksista, 120 000 euroa siirtona
momentilta 29.80.75 ja 34 000 euroa työnanta-
japäätöksillä toteutettavista palkkapoliittisista
kehittämistoimenpiteistä johtuen, mistä 7 000
euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 454 000
2008 talousarvio 2 398 000
2007 tilinpäätös 2 823 000
2006 tilinpäätös 2 407 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 336 000
euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muu-
tetaan seuraavasti:

Valtuus
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että museovirasto saa vuoden 2008 aika-
na tehdä enintään 9 600 huoneistoneliömetrin
laajuisia uusia toimitiloja koskevan vuokrauk-
sen toisen vaiheen sopimuksen siten, että toi-
sesta vaiheesta aiheutuva menojen lisäys on
vuositasolla enintään 750 000 euroa vuodesta
2011 lähtien.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
156 000 euroa aiheutuu työnantajapäätöksillä
toteutettavista palkkapoliittisista kehittämis-
toimenpiteistä, mistä 31 000 euroa on kertame-
noa ja 180 000 euroa siirrosta momentilta
29.80.75.

Valtuus koskee Museoviraston uusien toimi-
tilojen toisen vaiheen vuokrausvaltuutta. En-
simmäisen vaiheen valtuus on hyväksytty vuo-
den 2007 toisessa lisätalousarviossa. Viraston
Helsingissä sijaitsevat toiminnot on tarkoitus
koota Sturenkatu 2 A:n ja Sturenkatu 4:n
(Kulttuuritalo) kiinteistöihin kahdessa vai-
heessa.

2008 II lisätalousarvio 336 000
2008 talousarvio 18 198 000
2007 tilinpäätös 17 057 000
2006 tilinpäätös 16 968 000

Lisäykset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttösuunnitelma Lisäys
Muutettu

käyttösuunnitelma

Kansallismuseon toimintamenot 6 827 000 62 000 6 889 000
Museoviraston muut toimintamenot 11 371 000 274 000 11 645 000
Yhteensä 18 198 000 336 000 18 534 000
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05. Näkövammaisten kirjaston toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 23 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 4 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 23 000
2008 talousarvio 7 134 000
2007 tilinpäätös 7 037 000
2006 tilinpäätös 6 178 000

06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 47 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 26 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 47 000
2008 talousarvio 4 553 000
2007 tilinpäätös 3 511 000
2006 tilinpäätös 3 464 000

07. Valtion elokuvatarkastamon toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 7 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 1 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 7 000
2008 talousarvio 583 000
2007 tilinpäätös 560 000
2006 tilinpäätös 547 000

08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 35 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
15 000 euroa aiheutuu työnantajapäätöksillä
toteutettavista palkkapoliittisista kehittämis-
toimenpiteistä, mistä 9 000 euroa on kertame-
noa sekä 20 000 euroa kertaluonteisista me-
noista toimitilojen muutostöihin.

2008 II lisätalousarvio 35 000
2008 talousarvio 843 000
2007 tilinpäätös 807 000
2006 tilinpäätös 806 000

51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja
kääntäjille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 350 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisäys aiheutuu valtion
virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta koro-
tuksesta valtion taiteilija-apurahoihin.

2008 II lisätalousarvio 350 000
2008 talousarvio 11 088 000
2007 tilinpäätös 10 997 366
2006 tilinpäätös 10 774 028

55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)

Momentin määräraha muutetaan kolmevuo-
tiseksi siirtomäärärahaksi.

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

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 2 000 000

75. Toimitilojen ja kiinteistöjen perusparan-
nukset, käyttö ja kunnossapito (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000
euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muu-
tetaan seuraavasti:
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Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään
12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön
palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

S e l v i t y s o s a :  Käyttösuunnitelman koh-
dassa 1. on otettu huomioon lisäyksenä
850 000 euroa Olavinlinnan ennakoitua suu-
remman peruskorjaustarpeen johdosta ja vä-
hennyksenä 180 000 euroa siirtona momentille
29.80.04 kolmen henkilötyövuoden palkkaus-

ja muina menoina. Vähennys käyttösuunnitel-
man kohtaan 2. aiheutuu kahden henkilötyö-
vuoden palkkausmenojen siirrosta momentille
29.80.03.

2008 II lisätalousarvio 550 000
2008 talousarvio 4 400 000
2007 tilinpäätös 2 770 000
2006 tilinpäätös 2 500 000

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen

käyttösuunnitelma Muutos +/-
Muutettu

käyttösuunnitelma

1. Museovirasto 2 500 000 +670 000 3 170 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 1 900 000 -120 000 1 780 000
Yhteensä 4 400 000 550 000 4 950 000
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 101 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeessa

on otettu huomioon lisäyksenä 239 000 euroa
valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovitus-
ta palkkausjärjestelmien siirtymäkausien lop-
puun saattamisesta sekä työnantajapäätöksillä
toteutettavista palkkapoliittisista kehittämis-
toimenpiteistä johtuen, mistä 108 000 euroa on
kertamenoa sekä vähennyksenä 340 000 euroa
virka- ja työehtosopimuksen johdosta.

2008 II lisätalousarvio -101 000
2008 talousarvio 26 692 000
2007 tilinpäätös 26 947 000
2006 tilinpäätös 35 541 000

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopal-
velukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 84 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 17 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 84 000
2008 talousarvio 13 360 000
2007 tilinpäätös 14 186 000
2006 tilinpäätös 13 657 000

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 330 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeessa
on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 eu-
roa keskitettyyn maksatusjärjestelmään ja
179 000 euroa valtion virka- ja työehtosopi-
muksessa sovitusta palkkausjärjestelmien siir-
tymäkausien loppuun saattamisesta sekä työn-
antajapäätöksillä toteutettavista palkkapoliitti-
sista kehittämistoimenpiteistä johtuen, mistä
66 000 euroa on kertamenoa sekä vähennykse-
nä 849 000 euroa valtion virka- ja työehtosopi-
muksen johdosta.

2008 II lisätalousarvio 330 000
2008 talousarvio 19 292 000
2007 tilinpäätös 13 529 000

04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 eu-
roa.



30.10 73

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä.

2008 II lisätalousarvio 2 000
2008 talousarvio 819 000
2007 tilinpäätös 736 000
2006 tilinpäätös 728 000

40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirto-
määräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös kaupan elo-
peräisistä jätteistä ja sivutuotteista bioenergiaa
tuottavien maatilakokoluokkaa suurempien
laitosten investointien tukemiseen ja valtakun-
nallisen bioenergiakoordinaation ja -neuvon-
nan järjestämiseen. Lisäksi perusteluja täyden-

netään siten, että määrärahaa saa käyttää myös
vähäisiin kulutusmenoihin.

S e l v i t y s o s a :  Koska tavoitteena on lisä-
tä erilaisten bioenergiaraaka-aineiden käyttöä,
tukea tulee voida myöntää myös kaupan elope-
räisistä jätteistä ja sivutuotteista bioenergiaa
tuottavien laitosten investointeihin.

Kansallisesti rahoitettavien bioenergiahank-
keiden tehokas hallinnointi edellyttää valta-
kunnallisen koordinaatiohankkeen käynnistä-
mistä, joka estää toiminnan päällekkäisyyksiä
ja lisää eri hankkeiden ja eri alueiden välistä
yhteistyötä ja synergiaa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 5 000 000

10. Maaseudun kehittäminen

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

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että mikäli vuoden 2007 myöntämisvaltuutta
on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jäänees-
tä osasta tehdä myös ohjelmakauteen 2000—
2006 kohdistuvia myöntämispäätösten teknisiä
korjauksia vuonna 2008.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että Kainuun hallintokokeilusta annetun
lain mukaisesti kohdistuu momentin määrära-
hasta 3 960 000 euroa Kainuun maakuntaan.

S e l v i t y s o s a :  Ohjelmakautta 2000—
2006 päätettäessä saatetaan joutua tekemään
teknisiä korjauksia. Tämän johdosta momentin
perusteluja täydennetään siten, että vuodelta
2007 käyttämättä jäänyttä myöntämisvaltuutta
saa  käyttää myös ohjelmakauteen 2000—
2006 kohdistuvien myöntämispäätösten tekni-
siin korjauksiin vuonna 2008.

Talousarvion määrärahasta on Kainuun maa-
kuntaan osoitettu 2 600 000 euroa, mistä on
1 800 000 euroa arvioitu kohdistuvan ohjelma-
kaudelle 2000—2006 ja 800 000 euroa ohjel-

makaudelle 2007—2013. Ohjelmakauden
2000—2006 viimeisten maksatusten toteutta-
miseksi Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmassa tar-
vitaan Kainuun maakunnalle 3 160 000 euroa
eli 1 360 000 euroa lisäystä, jolloin Kainuun
maakunnan osuus määrärahasta on yhteensä
3 960 000 euroa. Vastaava vähennys toteutuu
muussa Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmassa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 53 000 000
2007 tilinpäätös 32 915 674
2006 tilinpäätös 54 727 486

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

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että mikäli vuoden 2007 myöntämisvaltuutta
on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jäänees-
tä osasta tehdä myös ohjelmakauteen 2000—
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2006 kohdistuvia myöntämispäätösten teknisiä
korjauksia vuonna 2008.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että Kainuun hallintokokeilusta annetun
lain mukaisesti kohdistuu momentin määrära-
hasta 2 380 000 euroa Kainuun maakuntaan.

S e l v i t y s o s a :  Ohjelmakautta 2000—
2006 päätettäessä saatetaan joutua tekemään
teknisiä korjauksia. Tämän johdosta momentin
perusteluja täydennetään siten, että vuodelta
2007 siirtyvää myöntämisvaltuutta voidaan
käyttää myös ohjelmakauteen 2000—2006
kohdistuvien myöntämispäätösten teknisiin
korjauksiin vuonna 2008. 

Talousarvion määrärahasta on osoitettu Kai-
nuun maakuntaan 1 600 000 euroa, mistä on
700 000 euroa arvioitu kohdistuvan ohjelma-
kaudelle 2000—2006 ja 900 000 euroa ohjel-
makaudelle 2007—2013. Ohjelmakauden
2000—2006 viimeisten maksatusten toteutta-
miseksi Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmassa tar-
vitaan Kainuulle 1 480 000 euroa eli 780 000
euroa lisäystä, jolloin Kainuun maakunnan
osuus on yhteensä 2 380 000 euroa. Vastaava
vähennys toteutuu muussa Itä-Suomen tavoite
1 -ohjelmassa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 41 600 000
2007 tilinpäätös 15 913 845
2006 tilinpäätös 98 834 000

63. Maaseudun kehittäminen (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää enintään 45 henki-
lötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaami-
seen sekä valtakunnallisten maaseudun tutki-
mus- ja kehittämishankkeiden toteuttamisen
kannalta muiden välttämättömien kulutusme-
nojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan tarkoituksen-
mukainen käyttäminen edellyttää valtuutta
käyttää määrärahaa  henkilöstön palkkaami-
seen valtion virastoihin ja laitoksiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 2 603 000
2007 tilinpäätös 2 523 000
2006 tilinpäätös 2 523 000

20. Maatalous

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskes-
kuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 58 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 300 000
2008 talousarvio 32 665 000
2007 tilinpäätös 33 492 000
2006 tilinpäätös 32 366 000

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen
tuki (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 8 690 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeessa

on otettu huomioon vähennyksenä 14 600 000
euroa siirtona momentille 30.20.43 ympäristö-
tuen kansallisen lisätuen rahoittamiseksi ja li-
säyksenä 5 910 000 euroa siirtona momentilta
28.91.41 energiaverojen palautuksen maatalo-
udelle jäätyä ennakoitua pienemmäksi vuonna
2005. Siirto mahdollistaa kansallisen tuen
maksamisen AB-alueella komission päätösten
mahdollistamalla tasolla sekä C-alueen kansal-
lisen tuen tukitasojen pitäminen vuoden 2007
mukaisina.
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2008 II lisätalousarvio -8 690 000
2008 talousarvio 566 165 000
2007 tilinpäätös 566 165 000
2006 tilinpäätös 609 165 000

41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arvio-
määräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että
määrärahaa saa käyttää myös neuvoston ase-
tuksen (EY) n:o 1234/2007 mukaisten maata-
loustuotteiden vientituen, yksityisen varastoin-
nin tuen ja eräiden muiden maataloustuottei-
den markkinoita ohjaavien toimenpiteiden
menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Vuoden 2008 talousarvi-
oon liittyen maatalouden interventiorahastosta
annettua lakia (1206/1994) muutettiin vuoden
2007 marraskuussa annetulla lailla (1019/
2007) siten, että aiemmin Maatalouden inter-
ventiorahastosta maksetut maataloustuotteiden
vientituen, yksityisen varastoinnin tuen ja eräi-
den muiden maataloustuotteiden markkinoita
ohjaavien toimenpiteiden menojen maksami-
nen siirrettiin tapahtuvaksi valtion talousarvi-
osta. Talousarviossa osoitettiin tälle momentil-
le tarvittavat määrärahat. Päätösosan säädös,
jonka perusteella tuet maksetaan on virheelli-
nen. Tuet maksetaan neuvoston asetuksen
(EY) n:o 1234/2007 perusteella, ei Maatalou-
den interventiorahastosta annetun lain perus-
teella. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 607 138 000
2007 tilinpäätös 542 244 847
2006 tilinpäätös 633 276 190

43. Maatalouden ympäristötuki, tuotanto-
eläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset in-
vestoinnit (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 14 600 000
euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että
vuonna 2008 saa tehdä EU:n komission vuosil-
le 2007—2013 hyväksymän maatalouden ym-
päristötukijärjestelmän ja tuotantoeläinten hy-
vinvointitukijärjestelmän mukaisia sitoumuk-
sia ja sopimuksia sekä ei-tuotannollisten
investointien tukijärjestelmän päätöksiä siten,
että niistä aiheutuu vuosina 2009—2017 me-
noja yhteensä enintään 260 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää myös koko-
naan kansallisesti  rahoitettavan ympäristötuen
kansalliseen lisätukeen enintään 17 000 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on siirtoa
kansallisen tuen momentilta 30.20.40. 

Vuoden 2008 varsinaisessa talousarviossa
on osoitettu myöntämisvaltuutta yhteensä
90 000 000 euroa. Se perustui Suomen komis-
siolle esittämään Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaan vuosille 2007—2013.
EU:n komissio ei kuitenkaan hyväksynyt eräi-
tä Suomen ehdottamia ympäristötuen toimen-
piteitä osaksi ohjelmaa. Jotta Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmalle asetetut ym-
päristönsuojelutavoitteet toteutuisivat ja jotta
EU:n varat saataisiin täysimääräisesti käyte-
tyksi koko ohjelmakauden aikana, Suomi esitti
ympäristötukijärjestelmään uusia erityistuki-
toimenpiteitä, jotka ovat komission hyväksyt-
tävinä. Näiden sekä EU:n komissiolle esitetyn
ja komission käsittelyssä olevan ympäristotu-
en kansallisen lisätuen johdosta valtuuden tar-
ve kasvaa 170 000 000 euroa ja on yhteensä
260 000 000 euroa. 

Kokonaan kansallisesti rahoitettava ympä-
ristötuen kansallinen lisätuki mukaan lukien
momentin määräraha tarpeeksi on arvioitu yh-
teensä 361 647 000 euroksi eli lisäystä
17 000 000 euroa. Kun lisämäärärahasta
2 400 000 euroa voidaan kattaa vuodelta 2007
siirtyvällä valtion osuutena varatulla määrära-
halla, lisäys on 14 600 000 euroa.
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2008 II lisätalousarvio 14 600 000
2008 talousarvio 344 647 000
2007 tilinpäätös 268 996 000
2006 tilinpäätös 264 629 000

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

01. Elintarviketurvallisuusviraston toiminta-
menot  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 644 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 331 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 644 000
2008 talousarvio 40 253 000
2007 tilinpäätös 39 669 000
2006 tilinpäätös 39 489 392

41. Eräät korvaukset (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että määrärahaa saa käyttää myös perunan puh-
taan lisäysaineiston tuottamista ja ylläpitoa
koskevien menetelmien kehittämiseen enin-
tään 200 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Siemenperunan virustau-
titilanne heikkeni erityisesti vuonna 2006 ja
siksi vuoden 2007 toisessa lisätalousarviossa
momentin määrärahasta varattiin menetelmien
kehittämiseen 300 000 euroa. Virustilanne on
parantunut siten, että siemenkauppalaissa ase-
tettujen laatuvaatimusten mukaisen siemenpe-
runan saatavuus vuonna 2008 pystytään pää-
osin takaamaan, mutta jatkotoimet menetelmi-
en kehittämiselle ovat vielä kesken.

Ympäristötukijärjestelmän, tuotantoeläinten hyvinvointitukijärjestelmän, ei-tuotannollisten 
investointien tukijärjestelmän, ympäristötuen kansallisen lisätuen ja momentille sisältyvien 
kansallisten toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat menot, milj. euroa

2008 2009 2010 2011

Myöh.
vuodet

yht.

Vuosia 2007—2013 koskeva järjestelmä ja toimenpiteet 338,4 342,0 342,2 341,7 70,3
— Vuonna 2008 tehtävät päätökset ja toimenpiteet 57,5 64,4 64,6 64,1 66,9

Maatalouden ympäristötuki 27,4 34,8 34,8 34,8 51,8
Tuotantoeläinten hyvinvointi 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1
Ei-tuotannolliset investoinnit 0,1 0,5 0,7 0,2 -
Kansallinen lisätuki 17,91) 17,0 17,0 17,0 3,0
— josta II lisätalousarvion johdosta 17,0 17,0 17,0 17,0 3,0

— Vuonna 2007 tehdyt päätökset ja toimenpiteet 280,9 277,6 277,6 277,6 3,4
Vuosia 2000—2006 koskeva järjestelmä 21,8 16,6 12,4 8,9 4,4
Vuosia 1995—1999 koskeva ohjelma 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
Yhteensä 361,61) 360,0 356,0 351,9 76,0

1) Tarpeesta rahoitetaan 2,400 milj. euroa edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla.
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Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 2 568 000
2007 tilinpäätös 1 857 814
2006 tilinpäätös 1 276 014

40. Kala-, riista- ja porotalous

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

Momentille myönnetään lisäystä 194 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
37 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työeh-
tosopimuksesta ja 157 000 euroa valtion virka-
ja työehtosopimuksessa sovitusta palkkausjär-
jestelmien siirtymäkausien loppuun saattami-

sesta sekä työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 64 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 194 000
2008 talousarvio 16 636 000
2007 tilinpäätös 17 168 000
2006 tilinpäätös 16 597 000

50. Vesitalous

77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha käytetään
Koskenkorvan padon uusimiseen ja Kyrönjoen
kunnostamiseen Koskenkorvan ja Kurikan vä-
lillä. Hanke on kiireellinen nykytilassa aiheu-
tuvien haittojen ehkäisemiseksi. Ympäristölu-

paviranomaisen lupa myönnettiin 11.6.2007 ja
se tulee toteuttaa neljän vuoden kuluessa. 

2008 II lisätalousarvio 1 600 000
2008 talousarvio 13 158 000
2007 tilinpäätös 11 758 000
2006 tilinpäätös 13 388 000

60. Metsätalous

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 175 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että määrärahaa saa käyttää myös Ener-

gia- ja ympäristöklusteriin perustettavan yhti-
ön osakkeiden merkintään.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeessa
on otettu huomioon lisäyksenä 1 195 000 eu-
roa valtion virka- ja työehtosopimuksessa so-
vitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausien
loppuun saattamisesta sekä työnantajapäätök-

Määrärahan arvioitu käyttö €

Kasvintuhoojien torjunta 1 609 000
Hukkakauran torjunta, enintään 66 000
Kasvinjalostustoiminnan edistäminen 673 000
Hukkakauran torjuntasuunnitelmat 20 000
Virustautien torjuntamenetelmät, 
enintään 200 000
Yhteensä 2 568 000
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sillä toteutettavista palkkapoliittisista kehittä-
mistoimenpiteistä johtuen, mistä 833 000 eu-
roa on kertamenoa sekä vähennyksenä 20 000
euroa siirtona momentille 30.63.50, mikä vas-
taa yhden henkilötyövuoden siirtoa Metsäntut-
kimuslaitokselta Metsähallituksen luontopal-
veluihin. Tutkimusmetsät ja luonnonsuojelu-
alueet siirtyivät Metlasta osaksi
Metsähallituksen liiketoimintaa vuoden 2008
alusta lukien. Samalla Metlasta siirtyi henki-
löstöä Metsähallitukseen.

Metlan tarkoituksena on ostaa Energia- ja
ympäristöklusteriin perustettavan yhtiön osak-
keita. Yhtiön toimialana on ohjata, koordinoi-
da ja rahoittaa innovaatio- ja tutkimustoimin-
taa, sen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.
Osakkeiden merkintään on tarkoitus käyttää
enintään 40 000 euroa.

2008 II lisätalousarvio 1 175 000
2008 talousarvio 41 436 000
2007 tilinpäätös 40 234 000
2006 tilinpäätös 39 593 000

42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja
valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 380 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työmarkkinaratkaisun aiheuttamista li-
sämenoista.

2008 II lisätalousarvio 2 380 000
2008 talousarvio 42 909 000
2007 tilinpäätös 44 173 000
2006 tilinpäätös 45 379 000

43. Eräät korvaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 260 000

euroa.
S e l v i t y s o s a :  Ruskomäntypistiäisten

aiheuttaman poikkeuksellisen laajan metsään
kohdistuvan tuhon torjunnasta aiheutuvat kus-
tannukset Lounais-Suomen metsäkeskuksen
alueella ovat yhteensä 180 000 euroa, missä li-
sätarvetta on 160 000 euroa.

Lisäksi metsälain 8 §:n mukaisen uuden
puuston aikaansaamista koskevan velvoitteen
laiminlyönneistä aiheutuviin korjaaviin toi-
menpiteisiin, jotka maksetaan teettämisuhan
täytäntöönpanon seurauksena etukäteen val-
tion varoista ja peritään takaisin maanomista-
jalta, arvioidaan tarvittavan 130 000 euroa,
missä lisätarvetta on 100 000 euroa.

2008 II lisätalousarvio 260 000
2008 talousarvio 50 000
2007 tilinpäätös 39 818
2006 tilinpäätös 9 727

63. Metsähallitus

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

Momentille myönnetään lisäystä 232 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
162 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työeh-
tosopimuksen vaikutuksen tarkistuksesta ja
20 000 euroa siirrosta momentilta 30.60.01
Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallituksen
luontopalveluihin siirtyneen henkilön vuotui-

sena palkkamenona sekä 50 000 euroa käyte-
tään Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalave-
sien hoitoon. Kalastus ja kalanjalostus ovat
alueen merkittävimpiä elinkeinoja. Ammatti-
kalastuksen ongelmana ovat kuitenkin voi-
makkaasti vähentyneet siika- ja haukisaaliit.
Kalavesien hoidolla voidaan turvata alueella
olemassa olevia ammattikalastuksen, kalanja-
lostuksen ja kalastusmatkailun työpaikkoja.
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2008 II lisätalousarvio 232 000
2008 talousarvio 5 766 000
2007 tilinpäätös 5 790 000
2006 tilinpäätös 5 830 000

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 451 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
462 000 euroa aiheutuu työnantajapäätöksillä
toteutettavista palkkapoliittisista kehittämis-
toimenpiteistä, mistä 89 000 euroa on kertame-
noa. Lisämäärärahan tarpeesta 989 000 euroa
aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimukses-
ta. Virka- ja työehtosopimuksista aiheutuva
määrärahan lisäys on laskettu ottaen huomi-
oon, että osa toiminnasta rahoitetaan maksulli-
sesta toiminnasta kertyvillä tuloilla.

2008 II lisätalousarvio 1 451 000
2008 talousarvio 50 645 000
2007 tilinpäätös 48 114 000
2006 tilinpäätös 47 576 000

02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 38 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 12 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 38 000
2008 talousarvio 3 579 000
2007 tilinpäätös 3 357 000
2006 tilinpäätös 3 300 000

40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheu-
tuvat menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu keskeneräisten uusjakotoimitusten tu-
kemisesta ja on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 400 000
2008 talousarvio 6 000 000
2007 tilinpäätös 4 000 000
2006 tilinpäätös 4 000 000
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Liikenne- ja viestintäministeriö

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

Momentille myönnetään lisäystä 223 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
100 000 euroa aiheutuu hallitusohjelmassa ja
kansallisen tietoyhteiskuntastrategian toteutta-
miseen tähtäävässä toimintaohjelmassa esitet-
tyjen hankkeiden toteuttamisesta sekä tietoyh-
teiskuntapolitiikan koordinoinnin ja viestinnän
tueksi laadittavien tutkimus-, tilasto- ja selvi-

tystöiden tekemisestä ja 123 000 euroa työnan-
tajapäätöksillä toteutettavista palkkapoliittisis-
ta kehittämistoimenpiteistä, mistä 25 000 eu-
roa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 223 000
2008 talousarvio 19 115 000
2007 tilinpäätös 18 799 000
2006 tilinpäätös 21 195 000

24. Tiehallinto

01. Tiehallinnon toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 497 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 94 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 497 000
2008 talousarvio 82 445 000
2007 tilinpäätös 77 311 000
2006 tilinpäätös 72 600 000

21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 39 800 000

euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha on tarkoi-

tus käyttää puunsaannin edistämiseen tarkoi-
tettuihin perustienpidon parannustöihin.

2008 II lisätalousarvio 39 800 000
2008 talousarvio 524 536 000
2007 tilinpäätös 524 427 000
2006 tilinpäätös 518 883 000

76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankin-
nat ja korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000
euroa. 
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S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu Kehä I, Turunväylä—Vallikallio tie-
alueen haltuunoton varmistumisesta vuodelle
2008 sekä tiealueiden rajaamistoimitusten run-
saasta lisääntymisestä ja niiden korkeista toi-
mitusmaksuista.

2008 II lisätalousarvio 3 100 000
2008 talousarvio 27 820 000
2007 tilinpäätös 30 819 971
2006 tilinpäätös 34 446 000

78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 18 118 000

euroa.
S e l v i t y s o s a :  Lisäyksestä 118 000 eu-

roa  aiheutuu hankkeen vt 6 Lappeenranta—
Imatra vuonna 2007 käyttämättä jääneen mää-
rärahan uudelleenbudjetoinnista ja 18 000 000
euroa hankkeen arvioitua nopeammasta ajoi-
tuksesta. Lisämäärärahan tarve vastaa hank-
keen kuluvan vuoden määrärahatarvetta.
Hankkeen sopimusvaltuus ei muutu.

2008 II lisätalousarvio 18 118 000
2008 talousarvio 170 800 000
2007 tilinpäätös 104 733 109
2006 tilinpäätös 52 318 829

25. Tienpidon valtionavut

50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossa-
pitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten,
että määrärahaa saa käyttää myös tiekuntien
neuvonnan ja opastamisen avustamiseen. 

S e l v i t y s o s a :  Tiekuntien opastamista
tehostetaan kolmevuotisella vuosina 2008—
2010 toteutettavalla neuvontahankkeella.
Hankkeessa pilotoidaan yksityistiekuntien
tienpitoa laajasti käsittelevän neuvontapuheli-
men toimintamallia. Lisäksi tuotetaan opasma-

teriaalia yksityisen tien perusparantamishank-
keen läpiviemiseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta edoteta
lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 18 000 000
2007 tilinpäätös 14 200 000
2006 tilinpäätös 14 000 000

Hanke-erittely

Valmis
liikenteelle

Sopimus-
valtuus
milj. €

Käytetty
milj. €

Talousarvio
v. 2008
milj. €

 II lisätalous-
arvio

v. 2008
milj. €

Rahoitustarve
myöhemmin

milj. €

Keskeneräiset tiehankkeet
Vt 6 Lappeenranta—Imatra 2011 177,0 4,9 20,0 18,1 134,0



31.3082

30. Merenkulkulaitos

01. Merenkulkulaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 631 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 399 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 631 000
2008 talousarvio 33 952 000
2007 tilinpäätös 33 241 000
2006 tilinpäätös 34 218 000

21. Vesiväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 59 000 eu-

roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä.

2008 II lisätalousarvio 59 000
2008 talousarvio 61 409 000
2007 tilinpäätös 61 074 000
2006 tilinpäätös 62 856 000

78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomäärära-
ha)

Momentilta vähennetään 12 400 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Tornion väylähankkeen

lisämäärärahan tarve 100 000 euroa on vuonna
2007 käyttämättä jääneen määrärahan uudel-
leen budjetointia. Raahen väylähankkeelta voi-
daan vähentää 12 500 000 euroa rahoitustar-
peen täsmennyttyä urakkasopimuksen tultua
solmituksi. Määrärahamuutokset vastaavat
hankkeiden kuluvan vuoden määrärahatarvet-
ta. Hankkeiden sopimusvaltuudet eivät muutu.

2008 II lisätalousarvio -12 400 000
2008 talousarvio 19 500 000
2007 tilinpäätös 5 474 786
2006 tilinpäätös 5 243 107

Hanke-erittely

Valmis

Sopimus-
valtuus
 milj. €

Käytetty
milj. €

Talousarvio
v. 2008
milj. €

II lisätalous-
arvio

v. 2008
 milj. €

Rahoitustarve
myöhemmin

milj. €

Keskeneräiset vesi-
väylähankkeet
Tornion väylä 2007 11,0 10,0 - 0,1 0,9
Raahen väylä 2009 30,0 0,8 19,5 -12,5 22,2
Yhteensä 41,0 10,8 19,5 -12,4 23,1
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33. Varustamoliikelaitos

Luvun perustelujen kohtaa 2. Investointien enimmäismäärä ja investointivaltuudet tuleville
vuosille muutetaan siten, että Varustamoliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuon-
na 2008 enintään 110 milj. euroa. Lisäksi liikelaitos saa tehdä vuonna 2008 investointeja koske-
via sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 110 milj. euroa. 

Luvun perustelujen kohtaa 3. Lainanotto muutetaan edelleen siten, että Varustamoliikelaitos
oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua pitkä-
aikaista lainaa enintään 25 milj. euroa.

S e l v i t y s o s a :  Varustamoliikelaitoksen investointien enimmäismäärä nostetaan 10 milj.
eurosta 110 milj. euroon ja pitkäaikaista lainanottovaltuutta 10 milj. eurosta 25 milj. euroon. Eh-
dotetut muutokset aiheutuvat jäänmurtopalveluiden kilpailutuksen perusteella mahdollisesti han-
kittavasta uuden aluksen rakentamisen aloittamisesta ja rahoittamisesta sekä liiketoiminnan ke-
hittämistä koskevista investoinneista kuluvana vuonna.

40. Ratahallintokeskus

01. Ratahallintokeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 218 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
1 200 000 euroa on siirtoa momentilta
31.40.21 ja on tarkoitus käyttää liikenteenhal-
lintakeskuksen hallintomenojen maksamiseen
ja 18 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työ-
ehtosopimuksessa sovitusta palkkausjärjestel-
mien siirtymäkausien loppuun saattamisesta
kertamenona.

2008 II lisätalousarvio 1 218 000
2008 talousarvio 28 048 000
2007 tilinpäätös 27 566 000
2006 tilinpäätös 21 200 000

21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 800 000

euroa. 
S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeessa

on otettu huomioon lisäyksenä 9 000 000 eu-
roa puunsaannin edistämiseksi Porokylä—
Vuokatti päällysrakenteen uusimiseen ja vä-

hennyksenä 1 200 000 euroa siirtona momen-
tille 31.40.01.

2008 II lisätalousarvio 7 800 000
2008 talousarvio 327 820 000
2007 tilinpäätös 305 002 000
2006 tilinpäätös 280 702 000

76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja
korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu Kerava—Lahti -oikoradan lunastustoi-
mituksista ja korvauksista. Vuodelta 2007 jäi
käyttämättä tarkoitukseen varattua määrärahaa
800 000 euroa maanlunastustoimitusten siir-
ryttyä vuodelle 2008.

2008 II lisätalousarvio 1 000 000
2008 talousarvio 700 000
2007 tilinpäätös 3 793 448
2006 tilinpäätös 1 239 657
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41. Rautatievirasto

01. Rautatieviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa

sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta kertamenona.

2008 II lisätalousarvio 6 000
2008 talousarvio 4 198 000
2007 tilinpäätös 4 081 000
2006 tilinpäätös 1 300 000

80. Ilmatieteen laitos

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 303 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista

palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 58 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 303 000
2008 talousarvio 31 422 000
2007 tilinpäätös 30 453 000
2006 tilinpäätös 30 216 000

81. Merentutkimuslaitos

01. Merentutkimuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 69 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-

tämistoimenpiteistä, mistä 26 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 69 000
2008 talousarvio 8 795 000
2007 tilinpäätös 8 885 000
2006 tilinpäätös 10 280 000

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot

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

Momentille myönnetään lisäystä 14 213 000
euroa.

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

2008 II lisätalousarvio 14 213 000
2008 talousarvio 302 313 000
2007 tilinpäätös 287 085 225
2006 tilinpäätös 277 060 964
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62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osal-
ta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 62 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu ohjelmakauden 2000—2006 myöntä-
misvaltuuksien loppumaksatuksista.

2008 II lisätalousarvio 62 000
2008 talousarvio 873 000
2007 tilinpäätös 11 578 382
2006 tilinpäätös 11 488 097

78. Vuosaaren sataman liikenneväylien ra-
kentaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 887 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu vuonna 2007 käyttämättä jääneen mää-
rärahan uudelleenbudjetoinnista ja vastaa
hankkeen kuluvan vuoden määrärahatarvetta.
Hankkeen sopimusvaltuus ei muutu.

2008 II lisätalousarvio 887 000
2008 talousarvio 45 400 000
2007 tilinpäätös 72 912 783
2006 tilinpäätös 60 992 965
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

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

Momentille myönnetään lisäystä 627 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
585 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työeh-
tosopimuksessa sovitusta palkkausjärjestelmi-
en siirtymäkausien loppuun saattamisesta sekä
työnantajapäätöksillä toteutettavista palkkapo-
liittisista kehittämistoimenpiteistä, mistä
131 000 euroa on kertamenoa ja 42 000 euroa
yhden henkilön palkkaus- ja muiden menojen
siirrosta momentilta 32.01.20 1.7.2008 lukien
liittyen työelämän tuottavuuden ja laadun ke-
hittämisohjelmaan.

2008 II lisätalousarvio 627 000
2008 talousarvio 50 545 000
2007 tilinpäätös 50 372 000
2006 tilinpäätös 46 353 000

02. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 001 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
1 651 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työ-
ehtosopimuksessa sovitusta palkkausjärjestel-
mien siirtymäkausien loppuun saattamisesta
sekä työnantajapäätöksillä toteutettavista palk-
kapoliittisista kehittämistoimenpiteistä, mistä
1 073 000 euroa on kertamenoa, ja 1 350 000

euroa kertamenona 23 henkilötyövuoden palk-
kaus- ja muista menoista 31.12.2008 asti li-
sääntyneiden maatalouden valvontatehtävien
vuoksi.

2008 II lisätalousarvio 3 001 000
2008 talousarvio 83 007 000
2007 tilinpäätös 79 936 000
2006 tilinpäätös 78 318 000

03. Työvoimaopiston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta kertamenona.

2008 II lisätalousarvio 3 000
2008 talousarvio 1 090 000
2007 tilinpäätös 774 000
2006 tilinpäätös 767 000

20. Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 690 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennyksestä 42 000

euroa aiheutuu yhden henkilön palkkaus- ja
muiden menojen siirrosta momentille 32.01.01
ja 648 000 euroa 11 henkilön palkkaus- ja mui-
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den menojen siirrosta momentille 32.20.06
1.7.2008 lukien.

2008 II lisätalousarvio -690 000
2008 talousarvio 3 380 000
2007 tilinpäätös 3 330 000
2006 tilinpäätös 4 733 000

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että
momentin päätösosan ensimmäinen kappale
korvataan oheisella kappaleella:

Momentille myönnetään 61 240 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Momentin päätösosaa on

teknisesti tarkistettu poistamalla sana netto-
määrärahaa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa. 

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 61 240 000
2007 tilinpäätös 63 730 959
2006 tilinpäätös 59 662 361

20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka

01. Geologian tutkimuskeskuksen toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 301 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 60 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 301 000
2008 talousarvio 40 891 000
2007 tilinpäätös 40 698 000
2006 tilinpäätös 40 315 000

02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 305 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että momentin päätösosan toisen kappa-
leen kohta 2) muutetaan seuraavaksi:

2) enintään 1 500 000 euroa kehitysyhtiöi-
den, teknologian hyödyntämiseen tähtäävien
osakeyhtiöiden tai muiden rajoitetun vastuun
yhteisöjen sekä toimintojen ulkoistamisissa
vastaanottavan yrityksen osake- tai osuuspää-
omien merkitsemiseen. VTT saa käyttää tähän
tarkoitukseen lisäksi omistamiaan immateriaa-

lioikeuksia kuten keksintöjä, patentteja ja oi-
keuksia tietokoneohjelmiin sekä tutkimuslait-
teistoja ja muuta käyttöomaisuutta sekä luopua
käypää vastiketta vastaan omistuksesta näissä
yrityksissä tarkoituksen mukaisella tavalla.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä.

Kehitysyhtiöiden, teknologian hyödyntämi-
seen tähtäävien osakeyhtiöiden tai muiden ra-
joitetun vastuun yhteisöjen sekä toimintojen
ulkoistamisissa vastaanottavan yrityksen osa-
ke- ja osuuspääomien merkitsemiseen enin-
tään käytettävissä olevaa määrärahaa ehdote-
taan lisättäväksi 500 000 eurolla liittyen strate-
gisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK)
perustamiseen. Tarkoituksena on, että sijoituk-
set ulkomaisiin yhtiöihin kytketään työ- ja
elinkeinoministeriön hyväksyntään.

2008 II lisätalousarvio 305 000
2008 talousarvio 80 440 000
2007 tilinpäätös 79 369 000
2006 tilinpäätös 79 232 000

03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 96 000 eu-
roa.
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S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 19 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 96 000
2008 talousarvio 9 287 000
2007 tilinpäätös 9 300 000
2006 tilinpäätös 9 738 000

04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintame-
not (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 27 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 5 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 27 000
2008 talousarvio 1 986 000
2007 tilinpäätös 1 939 000
2006 tilinpäätös 1 945 000

05.  Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 280 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään
siten, että momentin päätösosan toiseen kappa-
leeseen lisätään uusi kohta 3) seuraavasti:

3) enintään 40 000 euroa Energia- ja ympä-
ristöalan strategisen huippuosaamisen keskit-
tymän toimintaa varten perustettavan osakeyh-
tiön osakkeiden merkitsemiseen.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
250 000 euroa on kertaluonteista ja aiheutuu
Mittatekniikan keskuksen toimintaedellytys-
ten turvaamisesta sekä 30 000 euroa työnanta-
japäätöksillä toteutettavista palkkapoliittisista
kehittämistoimenpiteistä.

2008 II lisätalousarvio 280 000
2008 talousarvio 5 284 000
2007 tilinpäätös 5 197 000
2006 tilinpäätös 5 289 000

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden ke-
hittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 789 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
648 000 euroa aiheutuu 11 henkilön palkkaus-
ja muiden menojen siirrosta momentilta
32.01.20 1.7.2008 lukien liittyen työelämän
tuottavuuden ja laadun kehittämisohjelmaan ja
141 000 euroa työnantajapäätöksillä toteutet-
tavista palkkapoliittisista kehittämistoimenpi-
teistä, mistä 27 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 789 000
2008 talousarvio 30 490 000
2007 tilinpäätös 29 356 000
2006 tilinpäätös 27 991 000

40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja
kehitykseen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään  2 500 000 euroa. 
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

vuonna 2008 uusia avustuspäätöksiä saa tehdä
enintään 210 603 000 eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan ja valtuuden
vähennys on 2 500 000 euroa ja aiheutuu tutki-
mus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan val-
mistelu- ja esiselvityshankkeisiin myönnettä-
vän de-minimis -ehtoisen rahoituksen siirrosta
momentille 32.30.45.

2008 II lisätalousarvio -2 500 000
2008 talousarvio 171 157 000
2007 tilinpäätös 154 882 939
2006 tilinpäätös 150 970 296
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30. Yrityspolitiikka

01. Patentti- ja rekisterihallituksen toiminta-
menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 85 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 75 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 85 000
2008 talousarvio 4 469 000
2007 tilinpäätös -2 395 132
2006 tilinpäätös -641 738

40. Kansainvälistymisavustus yritysten yh-
teishankkeisiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 675 000
euroa.

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

uusia avustuksia saa vuonna 2008 myöntää yh-
teensä 29 303 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Valtuuden lisäys
10 275 000 euroa on tarkoitettu Suomen osal-
listumisen rahoittamiseen Shanghain vuoden
2010 maailmannäyttelyssä Kiinassa. Suomen
osallistumisen valmistelut ovat käynnistyneet
esiselvityksellä vuonna 2007 ja maailmannäyt-
telyyn rakennettavan paviljongin arkkitehtikil-
pailu järjestetään vuonna 2008. 

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan
valtiolle aiheutuvan menoja 1 675 000 euroa
vuonna 2008, 3 500 000 euroa vuonna 2009 ja
5 100 000 euroa vuonna 2010. 

2008 II lisätalousarvio 1 675 000
2008 talousarvio 19 638 000
2007 tilinpäätös 15 138 269
2006 tilinpäätös 16 999 040

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

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000
euroa.

Momentin perusteluja esitetään muutetta-
vaksi siten, että määrärahaa saa käyttää yritys-
toiminnan tukemisesta annetun lain (1068/
2000), valtionavustuksesta yritystoiminnan
kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) sekä
de-minimistukena myönnettävien valmistelu-
rahoituspäätösten mukaisten avustusten mak-
samiseen.

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

uusia avustuksia saa vuonna 2008 myöntää yh-
teensä 46 178 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että valtuudesta varataan 2 500 000 euroa
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan
valmistelurahoitusavustuksiin.

Valmistelurahoitusavustusten valtuutta ja
määrärahaa saa käyttää hankkeisiin, joilla

1) edistetään pk-yritysten valmiuksia käyn-
nistää uusia tutkimus- ja kehityshankkeita,

2) nopeutetaan uusien innovaatisten liiketoi-
mintojen käynnistymistä sekä

3) autetaan pk-yrityksiä kansainvälistymään
ja nostamaan kehittämiseen liittyvää teknolo-
gista ja muuta osaamistasoa.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahan ja myöntä-
misvaltuuden lisäys on 2 500 000 euroa ja ai-
heutuu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-
minnan valmistelu- ja esiselvityshankkeisiin
myönnettävän de-minimis -ehtoisen rahoituk-
sen  siirrosta momentilta 32.20.40. Tarkoituk-
sena on 1.7.2008 lähtien siirtää näiden hank-
keiden rahoituksen myöntämiseen ja maksa-
miseen liittyvät tehtävät Tekesiltä TE-
keskuksille.

2008 II lisätalousarvio 2 500 000
2008 talousarvio 25 633 000
2007 tilinpäätös 12 013 637
2006 tilinpäätös 14 172 473
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46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siir-
tomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 18 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksami-

seen Suomessa rekisteröidylle laivanrakennus-
yritykselle, laivankorjausyritykselle tai laiva-
konversioyritykselle uuden alustyypin kehittä-
miseen ja suunnitteluun, aluksen
innovatiivisiin osiin, jotka voidaan erottaa
aluksesta erillisinä osina sekä innovatiivisten
tuotanto-, suunnittelu- tai logistiikkamenetel-
mien kehittämiseen ja toteuttamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Laivanrakennuksen inno-
vaatiotuki on käytössä viidessä merkittävässä
Euroopan unioniin kuuluvassa laivanraken-

nusmaassa. Suomi on tehnyt laivanrakennuste-
ollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseksi
Euroopan yhteisöjen komissiolle ilmoituksen
laivanrakennuksen innovaatiotuen käyttöön-
otosta. Tuen käyttöönotto edellyttää Euroopan
yhteisöjen komission hyväksyntää. Avustuk-
sen on täytettävä Euroopan yhteisöjen komis-
sion tiedonannossa laivanrakennuksen inno-
vaatiotukea koskeviksi valtiontukipuitteiksi
sekä komission valtiontuen hyväksymistä kos-
kevassa päätöksessä ja kansallisissa säännök-
sissä tarkoitetut edellytykset.

2008 II lisätalousarvio 18 000 000

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely

01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 187 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Kuluttajaneuvonnan on
tarkoitus siirtyä kunnilta valtiolle vuoden 2009
alusta lukien. Kuluvana vuonna valmistellaan
siirtoa. Hallitus on antanut eduskunnalle lisäta-
lousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi
kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta
annetun lain 1 §:n ja Ahvenanmaan itsehallin-
tolain 30 §:n muuttamisesta (HE 54/2008 vp).

Lisämäärärahasta on tarkoitus käyttää
120 000 euroa siirron valmistelusta aiheutu-
viin kertaluonteisiin menoihin, joita aiheutuu
kahden projektihenkilön palkkausmenoista ja
ulkoisten asiantuntijapalveluiden ostoista.

Lisäksi lisämäärärahan tarpeesta 67 000 eu-
roa aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuk-
sessa sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymä-
kausien loppuun saattamisesta sekä työnanta-
japäätöksillä toteutettavista palkkapoliittisista
kehittämistoimenpiteistä, mistä 26 000 euroa
on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 187 000
2008 talousarvio 5 924 000
2007 tilinpäätös 5 878 000
2006 tilinpäätös 5 882 000

02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 97 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 63 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 97 000
2008 talousarvio 5 281 000
2007 tilinpäätös 5 153 000
2006 tilinpäätös 5 074 000
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50. Alueiden kehittäminen

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 948 000
euroa.

Valtuus
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että vuonna 2008 saa tehdä päätöksiä siten,
että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosi-
na 2009—2011 enintään 7 800 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Myöntämisvaltuuden
kasvu 5 300 000 eurolla aiheutuu Talvivaaran
kaivoksen tieyhteyksien parantamisen kustan-
nuksista sisältäen arvonlisäveron siten, että
tästä aiheutuvat menot valtio maksaa takaisin

viimeistään vuonna 2011 edellyttäen, että kai-
vostoiminta on silloin edelleen käynnissä.

Määrärahan lisäyksestä 3 484 000 euroa
käytetään Talvivaaran kaivoshankkeeseen liit-
tyvien tieyhteyksien parantamisen kustannuk-
siin sisältäen arvonlisäveron ja 1 464 000 eu-
roa puunsaannin edistämiseen tarkoitettuihin
perustienpidon parannustöihin.

2008 II lisätalousarvio 4 948 000
2008 talousarvio 46 010 000
2007 tilinpäätös 50 158 000
2006 tilinpäätös 44 309 000

60. Energiapolitiikka

01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 24 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 5 000 euroa on ker-
tamenoa.

2008 II lisätalousarvio 24 000
2008 talousarvio 711 000
2007 tilinpäätös 850 000
2006 tilinpäätös 823 000

43. Kioton mekanismit (arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että

momentin päätösosan toisen kappaleen kohta
1) korvataan oheisella kappaleella:

1) päästöyksiköiden hankkimiseen Kioton
pöytäkirjan joustomekanismien avulla yhteen-
sä enintään 10 miljoonaa tonnia sopimuskau-
delle 2008—2012 ja sen jälkeiselle kaudelle
2013—2020.

Lisäksi momentin valtuutta koskeva pää-
tösosa korvataan seuraavasti:

Valtuus
Vuonna 2008 saa tehdä sitoumuksia enintään

24 000 000 euron arvosta.
S e l v i t y s o s a :  Kioton mekanismien käy-

tön toimintaympäristössä on viimeisen vuoden
aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Eri-
tyisesti komission Suomea koskevan jako-
suunnitelmapäätöksen ja joulukuussa 2006
tehdyn nieluja koskevan (artiklan 3.4 käyttö)
päätöksen myötä valtio tulee nykyarvion mu-
kaan tarvitsemaan vuosina 2008—2012 vä-
hemmän päästöyksiköitä kuin aiemmin on ar-
vioitu. Samanaikaisesti tarve hyödyntää meka-
nismeja Kioto-kauden jälkeen vuodesta 2013
eteenpäin on vahvistunut. Uudessa tilanteessa
ulotetaan päästöyksiköiden hankinta kaudelle
2013—2020 suuntaamalla yhteensä
30 000 000 euroa mekanismien käyttöön vara-
tuista valtuuksista Kioto-kauden sijaan vuoden
2013 jälkeen syntyviin yksiköihin.

Momentin valtuutta on tarkoitus tarkistaa
vastaamaan uutta tilannetta. Vuodelta 2007
käyttämättä jäänyttä valtuutta, joka on siirtynyt
kuluvalle vuodelle, ei ole sidottu kuluvan vuo-



32.7092

den aikana.Vuonna 2008 on tarkoitus käyttää
Kioto-kauden päästöyksiköiden loppuhankin-
toihin 14 000 000 euroa ja Kioto-kauden jäl-
keisen kauden hankintoihin 10 000 000 euroa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 10 000 000
2007 tilinpäätös 1 028 511
2006 tilinpäätös 6 222

70. EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus 

61. Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaa-
lirahaston osallistuminen EU:n rakennerahas-
to-ohjelmiin ohjelmakaudella 2000—2006
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000
euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-
ten, että määrärahasta 8 133 000 euroa kohdis-
tuu Kainuun hallintokokeilusta annetun lain
mukaisesti Kainuun maakuntaan.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu rakennerahasto-ohjelmien loppujen
maksatusten ajoittumisesta toimintavuodelle
2008.

2008 II lisätalousarvio 18 000 000
2008 talousarvio 191 532 000
2007 tilinpäätös 250 833 175
2006 tilinpäätös 251 157 798

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta
ohjelmakaudella 2000—2006 (arviomäärära-
ha)

Momentille myönnetään lisäystä 33 749 000
euroa.

Momentin perusteluja muutetaan lisäksi si-
ten, että määrärahasta 6 263 000 euroa kohdis-
tuu Kainuun hallintokokeilusta annetun lain
mukaisesti Kainuun maakuntaan. 

Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan lisäksi si-

ten, että vuodelta 2007 käyttämättä jääneeseen
myöntämisvaltuuteen perustuvaa valtuutta vä-
hennetään 51 000 eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu rakennerahasto-ohjelmien loppujen
maksatusten ajoittumisesta viimeiselle toimin-
tavuodelle 2008.

Myöntämisvaltuuden mitoituksessa on lisä-
yksenä otettu huomioon 200 000 euroa vuodel-
ta 2007 momentille 29.01.62 käyttämättä jää-
neeseen myöntämisvaltuuteen perustuvaa
myöntämisvaltuutta sekä vähennyksenä vuo-
delta 2007 käyttämättä jääneeseen myöntämis-
valtuuteen perustuvaa myöntämisvaltuutta
251 000 euroa, mikä on otettu huomioon mo-
mentilla 35.10.62. 

2008 II lisätalousarvio 33 749 000
2008 talousarvio 122 678 000
2007 tilinpäätös 182 440 041
2006 tilinpäätös 186 004 333

64. EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus
EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakau-
della 2007—2013 (arviomääräraha)

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

ten, että myöntämisvaltuudesta 13 896 000 eu-
roa kohdistuu Kainuun hallintokokeilusta an-
netun lain mukaisesti Kainuun maakuntaan.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu ohjel-
makauden 2007—2013 hankkeiden viivästy-
misestä.

2008 II lisätalousarvio -28 000 000
2008 talousarvio 112 116 000
2007 tilinpäätös 1 243 227
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65. Valtion rahoitusosuus EU:n rakennera-
hasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013
(arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 22 000 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan si-

ten, että myöntämisvaltuudesta 9 008 000 eu-
roa kohdistuu Kainuun hallintokokeilusta an-
netun lain mukaisesti Kainuun maakuntaan.

S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu ohjel-
makauden 2007—2013 hankkeiden viivästy-
misestä.

2008 II lisätalousarvio -22 000 000
2008 talousarvio 89 043 000
2007 tilinpäätös 1 034 695

80. Työvoimapolitiikka

01. Työvoima-asiain paikallishallinnon toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 332 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 1 172 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 2 332 000
2008 talousarvio 150 997 000
2007 tilinpäätös 145 561 000
2006 tilinpäätös 142 825 986

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

Momentille myönnetään lisäystä 16 895 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
15 000 000 euroa aiheutuu tarkentuneista arvi-
oista muutosturvan toimintamallin mukaisen
työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen, startti-
rahan ja muuttoavustuksen käytöstä ja
1 895 000 euroa kertamenona Euroopan glo-
balisaatiorahaston myöntämästä tuesta koskien
Perlos Oyj:n irtisanomisia. Vastaavat tulot on
merkitty momentille 12.32.99.

2008 II lisätalousarvio 16 895 000
2008 talousarvio 554 422 000
2007 tilinpäätös 490 806 770
2006 tilinpäätös 469 398 752



94

Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
310 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työeh-
tosopimuksessa sovitusta palkkausjärjestelmi-
en siirtymäkausien loppuunsaattamisesta sekä
työnantajapäätöksillä toteutettavista palkkapo-
liittisista kehittämistoimenpiteistä, mistä
65 000 euroa on kertamenoa sekä 190 000 eu-
roa lääkärihelikopteritoiminnan valtakunnalli-
sen hallinnointiyksikön perustamistoimista.
Hallinnointiyksikkö vastaa ensihoitojärjestel-
mien tarvitsemasta helikopterikuljetuspalve-
lun kilpailutuksesta ja valvonnasta. Valtion on
tarkoitus osallistua hallinnointiyksikön val-
misteluvaiheen aikaisiin perustamis- ja ylläpi-
tokustannuksiin vuoden 2010 heinäkuuhun as-
ti. Siirtymäkauden rahoitus valtion talousarvi-
osta yltää korkeintaan 800 000 euroon. Lisäksi
lisämäärärahassa on otettu huomioon 500 000
euroa hallinnonalan organisaatiomuutosten
valmisteluun liittyviin ylimääräisiin menoihin.

2008 II lisätalousarvio 1 000 000
2008 talousarvio 38 763 000
2007 tilinpäätös 36 316 000
2006 tilinpäätös 35 057 000

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 33 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 18 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 33 000
2008 talousarvio 2 020 000
2007 tilinpäätös 1 961 000
2006 tilinpäätös 1 837 000

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 432 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
220 000 euroa aiheutuu ruuhkan purkamiseen
liittyvinä palkkaus- ja muina menoina
1.7.2008 lukien, 162 000 euroa määrärahan
tarvearvion tarkistuksesta ja 50 000 euroa val-
tion virka- ja työehtosopimuksessa sovitusta
palkkausjärjestelmien siirtymäkausien lop-
puunsaattamisesta sekä työnantajapäätöksillä
toteutettavista palkkapoliittisista kehittämis-
toimenpiteistä, mistä 29 000 euroa on kertame-
noa.
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2008 II lisätalousarvio 432 000
2008 talousarvio 3 060 000
2007 tilinpäätös 3 000 000
2006 tilinpäätös 1 964 000

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 314 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä ja on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 1 314 000
2008 talousarvio 718 000
2007 tilinpäätös 718 000
2006 tilinpäätös 72 032

05. Valtion koulukotien toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 484 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä ja on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 484 000
2008 talousarvio 603 000
2007 tilinpäätös 603 000
2006 tilinpäätös 613 293

28. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujär-
jestelmän edistäminen tietoteknologian avulla
sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin raken-
taminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 297 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan Tieto

2005 -hankkeen loppuun saattamiseen.
S e l v i t y s o s a :  Määrärahan tarve aiheu-

tuu vuoden 2005 toisessa lisätalousarviossa
Tieto 2005 -hankkeelle myönnetyn ja osin
käyttämättä jääneen kolmevuotisen siirtomää-
rärahan uudelleen budjetoinnista hankkeen
loppuunsaattamiseksi suunnitellulla tavalla.

2008 II lisätalousarvio 297 000

02. Valvonta

01. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 8 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 40 000
2008 talousarvio 6 025 000
2007 tilinpäätös 4 404 000
2006 tilinpäätös 3 513 000

02. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskuksen toimintamenot (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 66 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 17 000 euroa on
kertamenoa.
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2008 II lisätalousarvio 66 000
2008 talousarvio 5 281 000
2007 tilinpäätös 5 021 000
2006 tilinpäätös 5 041 000

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 91 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 18 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 91 000
2008 talousarvio 12 165 000
2007 tilinpäätös 11 833 000
2006 tilinpäätös 11 642 000

03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta

01. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja ke-
hittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomäärä-
raha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 216 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 46 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 216 000
2008 talousarvio 24 294 000
2007 tilinpäätös 23 529 000
2006 tilinpäätös 22 682 000

02. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 285 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 57 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 285 000
2008 talousarvio 34 994 000
2007 tilinpäätös 34 510 000
2006 tilinpäätös 35 279 000

03. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toi-
mintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 18 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä ja on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 18 000
2008 talousarvio 1 370 000
2007 tilinpäätös 1 339 000
2006 tilinpäätös 1 333 000

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000
euroa.

Valtuus
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että mikäli ohjelmakauden 2000—2006
myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä saa
käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämis-
päätöksiä vuonna 2008.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu ohjelmakaudella 2000—2006 sidotuis-
ta myöntämisvaltuuksista johtuvien maksatus-
ten loppuunsaattamisesta.
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2008 II lisätalousarvio 200 000
2008 talousarvio 4 900 000
2007 tilinpäätös 6 516 690
2006 tilinpäätös 5 092 277

20. Työttömyysturva

50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arvio-
määräraha)

Momentilta vähennetään 9 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys aiheutuu työ-

voimapoliittisen aikuiskoulutuksen lisäykses-
tä.

2008 II lisätalousarvio -9 000 000
2008 talousarvio 452 000 000
2007 tilinpäätös 459 500 000
2006 tilinpäätös 525 000 000

52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha)
Momentin päätösosan toisen kappaleen koh-

ta 4) muutetaan seuraavaksi:
4) julkisesta työvoimapalvelusta annetun

lain mukaisessa työelämävalmennuksessa ja
työharjoittelussa olevien henkilöiden ylläpito-
korvausten maksamiseen.

Lisäksi momentin päätösosan kolmas kappa-
le muutetaan seuraavaksi:

Palkkatuen ja starttirahan perustuki budjetoi-
daan suoriteperusteisina.

S e l v i t y s o s a :  Muutokset aiheutuvat
työharjoittelussa ja työelämävalmennuksessa
olevien työmarkkinatukea saavien henkilöiden

vakuutusturvan kustannusten siirtämisestä ra-
hoitettavaksi momentilta 32.80.51. Tästä joh-
tunut määrärahan vähennys sisältyy vuoden
2008 talousarvioon.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta vähennystä.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 699 500 000
2007 tilinpäätös 672 281 210
2006 tilinpäätös 744 970 542

54. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen
osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään lisäystä 9 000 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen
lisäyksestä.

2008 II lisätalousarvio 9 000 000
2008 talousarvio 141 000 000
2007 tilinpäätös 127 169 942
2006 tilinpäätös 120 390 520

30. Sairausvakuutus

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

Momentin päätösosan kolmas kappale muu-
tetaan seuraavaksi:

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläke-
laitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusra-
haetuuksista annetun lain mukaiseen harkin-

nanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen
enintään 89 000 000 euroa ja saman lain mu-
kaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittä-
mishankkeisiin, kuntoutuslaitosten peruspa-
rannuksiin ja käyttöavustuksiin, sairauksien
ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien
ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutki-
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mus- ja kehittämishankkeisiin enintään
12 800 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Muutokset aiheutuvat
varsinaiseen talousarvioon sisältyneen tekni-
sen virheen korjaamisesta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa.

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 1 175 000 000
2007 tilinpäätös 1 128 408 918
2006 tilinpäätös 1 092 464 514

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

01. Työsuojelupiirien toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 499 000
euroa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 315 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 499 000
2008 talousarvio 26 846 000
2007 tilinpäätös 25 672 000
2006 tilinpäätös 24 520 000

51. Valtion korvaus työterveyshuollon eri-
koislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustan-
nuksiin (siirtomääräraha 3 v)

Momentin määräraha muutetaan kolmevuo-
tiseksi siirtomäärärahaksi.

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

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio 2 700 000
2007 tilinpäätös 2 700 000
2006 tilinpäätös 2 700 000
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot

01. Ympäristöministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 385 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta sekä työnantajapää-
töksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehit-
tämistoimenpiteistä, mistä 220 000 euroa on
kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 385 000
2008 talousarvio 32 256 000
2007 tilinpäätös 35 146 000
2006 tilinpäätös 36 812 000

02. Alueellisten ympäristökeskusten toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 779 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 150 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 779 000
2008 talousarvio 67 408 000
2007 tilinpäätös 67 355 000
2006 tilinpäätös 65 619 605

03. Ympäristölupavirastojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 97 000 eu-
roa. 

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa
sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausi-
en loppuun saattamisesta kertamenona.

2008 II lisätalousarvio 97 000
2008 talousarvio 4 979 000
2007 tilinpäätös 4 722 000
2006 tilinpäätös 4 685 000

04. Suomen ympäristökeskuksen toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 633 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarpeesta
364 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työeh-
tosopimuksesta ja 269 000 euroa valtion virka-
ja työehtosopimuksessa sovitusta palkkausjär-
jestelmien siirtymäkausien loppuun saattami-
sesta sekä työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 114 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 633 000
2008 talousarvio 26 385 000
2007 tilinpäätös 25 212 000
2006 tilinpäätös 24 606 000
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10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

20. Ympäristövahinkojen torjunta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämääräraha käytetään
Varustamoliikelaitoksen omistuksessa olevien
yhdeksän väylänhoito- ja öljyntorjunta-aluk-
sen öljyntorjuntavalmiuden ylläpidon menoi-
hin. Varustamoliikelaitos korotti Suomen ym-
päristökeskukselta perimäänsä valmiusmaksua
1,2 milj. eurolla vuonna 2007 vastaamaan alus-
ten valmiustilan ylläpidosta ja käytöstä aiheu-
tuvia kustannuksia. Vuoden 2008 talousarvion
määrärahaa korotetaan vastaavasti öljyntorjun-
tavalmiuden turvaamiseksi.

2008 II lisätalousarvio 1 200 000
2008 talousarvio 3 000 000
2007 tilinpäätös 3 866 482
2006 tilinpäätös 2 467 000

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtä-
vät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 695 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Lokakuussa 2007 voi-
maan tulleiden valtion virka- ja työehtosopi-
musten vaikutus Metsähallituksen julkisten
hallintotehtävien palkkausmenoihin on vuosi-
na 2007 ja 2008 yhteensä 794 000 euroa. Lisä-
määrärahan tarve on 695 000 euroa huomioon
ottaen vuoden 2008 talousarviossa jo myön-
netty 99 000 euroa.

2008 II lisätalousarvio 695 000
2008 talousarvio 24 059 000
2007 tilinpäätös 24 078 000
2006 tilinpäätös 24 038 000

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoi-
tusosuus ympäristöministeriön osalta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 168 000
euroa.

Valtuus
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään

siten, että vuonna 2008 saa uusia myöntämis-
päätöksiä tehdä 251 000 eurolla.

S e l v i t y s o s a :  Myöntämisvaltuuden li-
säys aiheutuu Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjel-
man rahoituksen hallinnonalakohtaisen jakau-
man muuttamisesta ja on otettu huomioon vuo-
delta 2007 käyttämättä jääneen
myöntämisvaltuuden vähennyksenä momen-
tilla 32.70.62.

Määrärahan lisätarve aiheutuu edellä esite-
tystä valtuuden lisäyksestä sekä aiempien vuo-
sien maksatusten siirtymisestä ohjelmakauden
2000—2006 viimeiselle maksatusvuodelle.

2008 II lisätalousarvio 1 168 000
2008 talousarvio 6 484 000
2007 tilinpäätös 9 900 818
2006 tilinpäätös 9 094 744

70. Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen ja
ilmavalvontalaitteiden hankinta (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000
euroa.

Lisämäärärahaa saa käyttää Rajavartiolai-
toksen kahden valvontalentokoneen valvonta-
laitteistojen uusimisesta aiheutuviin menoihin.

S e l v i t y s o s a :  Ympäristövahinkojen
torjuntakyvyn parantamiseksi ja laittomien
päästöjen riittävän valvonnan ylläpitämiseksi
muun muassa Itämeren suojelusopimuksen
suositusten mukaisesti Suomen ympäristökes-
kus joutuu uusimaan kahden Rajavartiolaitok-
sen valvontalentokoneen ympäristövalvonta-
laitteet. Uusiminen on välttämätöntä nykyis-
ten, vuonna 1992 hankittujen laitteiden
teknisen vanhenemisen ja Suomen valvonta-
velvollisuuden laajenemisen takia. Laitteiden
uusimiseen myönnettiin vuoden 2006 toisessa
lisätalousarviossa 3 milj. euroa. Kustannusta-
son nousun johdosta aiemmin myönnetty mää-
räraha riittää vain toisen koneen laitteiden uu-
simiseen.
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Valvontalaitteistojen uusimisen menoista
haetaan korvausta öljysuojarahastosta, josta on
korvattu myös aiempia vastaavia hankintoja.

Momentin nimike on muutettu.

2008 II lisätalousarvio 2 000 000
2008 talousarvio 23 000 000
2007 tilinpäätös 23 000 000
2006 tilinpäätös 5 000 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuk-
sen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 33 000 eu-
roa.

S e l v i t y s o s a :  Lisämäärärahan tarve ai-
heutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista
palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä,
mistä 7 000 euroa on kertamenoa.

2008 II lisätalousarvio 33 000
2008 talousarvio 4 935 000
2007 tilinpäätös 4 668 000
2006 tilinpäätös 4 650 000

60. Siirto valtion asuntorahastoon
Momentin perusteluja täydennetään siten,

että vuonna 2008 saa valtion asuntorahaston
varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla
myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia
yhteensä enintään 10 000 000 euroa valtion ja
Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopi-
mukseen sitoutuneissa kunnissa niille, jotka ra-
kennuttavat vuokra-asuntolainojen ja asumis-
oikeustalolainojen korkotuesta annetun lain
(601/2001) mukaisia vuokra- tai asumisoike-

usasuntoja muille kuin erityisryhmille. Käyn-
nistysavustuksen suuruus on 10 000 euroa
edellä tarkoitettua uudisrakennettavaa asuntoa
kohden, mikä vähennetään korkotukilainan
määrästä. Avustuksen myöntää Asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskus ja se voi kohdistua
sellaisessa kohteessa olevaan asuntoon, jota
varten myönnetty laina on hyväksytty korkotu-
kilainaksi vuonna 2008.

S e l v i t y s o s a :  Muille kuin erityisryh-
mille tarkoitettujen korkotukivuokra-asunto-
jen tuottamisessa viime vuosina Helsingin seu-
dulla kertyneen jälkeenjääneisyyden vuoksi
otetaan Helsingin seutua koskevaan valtion ja
kuntien väliseen aiesopimukseen sitoutuneissa
kunnissa korkotuen lisäksi vuosiksi 2009—
2011 käyttöön erityinen määräaikainen käyn-
nistysavustus.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdote-
ta lisämäärärahaa. 

2008 II lisätalousarvio —
2008 talousarvio —
2007 tilinpäätös —
2006 tilinpäätös —
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Pääluokka 36
VALTIONVELAN KOROT

01. Valtionvelan korko

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 160 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Vähennys johtuu yleisen

korkotason muutoksista ja pohjautuu tammi—
huhtikuun toteutuman perusteella laadittuun
arvioon. 2008 II lisätalousarvio -160 000 000

2008 talousarvio 2 343 000 000
2007 tilinpäätös 2 323 431 221
2006 tilinpäätös 2 245 286 722

Vähennysten erittely (milj. euroa)

Sarjaobligaatiolainat -145
Velkasitoumuslainat -15
Yhteensä  -160
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Pääluokka 37
VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN

01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta

94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä
633 755 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Nimellisarvoisiin netto-
kuoletuksiin merkitään lisäystä 633 755 000
euroa, jolloin nimellisarvoisten nettokuoletus-
ten määrä on 2 434 011 000 euroa. Velanhal-
linnan erät mukaan lukien nettokuoletusten
määrä on yhteensä 2 482 011 000 euroa vuon-
na 2008.

2008 II lisätalousarvio 633 755 000
2008 talousarvio 1 848 256 000
2007 tilinpäätös 2 924 731 829
2006 tilinpäätös 1 486 387 905

Määrärahan arvioitu käyttö €

Nimellisarvoiset nettokuoletukset 
(netto) 2 434 011 000
Emissiotappiot (netto) 25 000 000
Pääomatappiot (netto) 23 000 000
Yhteensä 2 482 011 000


