
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 
TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 59/2011 vp) 

TÄYDENTÄMISESTÄ

 

HE 11 /2011 vp 9





Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin eh-
dotetaan,

että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen liitetyn täydentävän esityksen halli-
tuksen talousarvioesitykseen vuodelle 2012.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen





YLEISPERUSTELUT
Y 5

YLEISPERUSTELUT

Eduskunnalle annetaan vuoden 2012 talousarvioesitystä (HE 59/
2011 vp) täydentävä hallituksen esitys. Täydentävä esitys voidaan
antaa, koska valtiovarainvaliokunta ei ole vielä antanut mietintöään
5.10.2011 annetusta hallituksen esityksestä vuoden 2012 talousar-
vioksi. 

Talouden näkymätHallituksen talousarvioesitys perustuu valtiovarainministeriön lo-
kakuun suhdanne-ennusteeseen, jota ei ole tarpeen muuttaa talous-
arvioesitystä täydentävää esitystä annettaessa.

Lisääntynyt epävarmuus on heikentänyt tulevaisuudennäkymiä
niin kansainvälisessä taloudessa kuin kotimaassakin. Tänä vuonna
Suomen talouden arvioidaan vielä kasvavan kohtuullisesti kotimai-
sen kysynnän tukemana. Myös vienti tukee talouskasvua, joskin ai-
empaa vähemmän. Vuonna 2012 talouskasvu hidastuu. Syynä kas-
vun hidastumiseen on toisaalta vientikysynnän heikkous ja toisaalta
lisääntyneen epävarmuuden johdosta alentunut investointihaluk-
kuus. Vaimean taloudellisen aktiviteetin seurauksena työttömyyden
odotetaan laskevan hitaasti. Kuluttajahintojen nousu pysyy yli kol-
messa prosentissa tänä ja ensi vuonna, johtuen pääosin ulkomaises-
ta hintakehityksestä sekä veroperusteisiin tehdyistä ja tehtävistä
muutoksista.

Suomen talouskasvu kohtaa tällä hetkellä riskejä poikkeukselli-
sen monelta suunnalta ja suurimpaan osaan niistä emme pysty suo-
ranaisesti vaikuttamaan. Esimerkiksi kansainvälisen kaupan pysäh-
tyminen näkyisi Suomessa välittömästi ja vaikutukset olisivat mer-
kittävät johtuen Suomen talouden avoimuudesta. Yritysten on
vaikea suojautua rajojen ulkopuolelta tuleviin shokkeihin. Myös ta-
louspoliittiset päätökset, jotka rajoittavat markkinaehtoisen kasvun
edellytyksiä meille tärkeissä vientimaissa ovat Suomelle haitaksi.
Tilanne on talouspolitiikan kannalta haastava, sillä epäsuotuisat po-
litiikkavalinnat voivat voimistaa huonoa kehitystä juuri markkinoi-
den reaktioiden kautta.

Talouden kasvu, välillisen verotuksen kiristäminen sekä elvytys-
toimenpiteiden päättyminen kohentavat julkisen talouden rahoitus-
asemaa sekä vuonna 2011 että 2012. Julkinen talous pysyy kuiten-
kin alijäämäisenä valtiontalouden suuren alijäämän vuoksi.

TuloarviotVarsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomää-
räisesti 90 milj. eurolla, josta verotulojen osuus on 79 milj. euroa.
Arvonlisäveroarviota ehdotetaan korotettavaksi 87 milj. euroa var-
sinaiseen talousarvioesitykseen nähden arvioitua suurempien kerty-
mätietojen sekä arvonlisäveron tuloarvioon tehtävän teknisen korja-
uksen johdosta. Apteekkimaksukertymäksi arvioidaan 10 milj. eu-
roa vähemmän kuin mitä varsinaisessa talousarvioesityksessä
ennakoitiin. Ero johtuu arvion tarkentumisesta apteekkien vuoden
2010 liikevaihtotietojen varmistuttua. Tupakkaveron verokertymän
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ennakoidaan puolestaan olevan 2 milj. euroa suurempi kuin mitä
esitettiin varsinaisessa talousarvioesityksessä. Syynä arvion muut-
tumiseen ovat tarkentuneet tiedot tupakkaveron korottamista koske-
vasta hallituksen esityksestä. Verotuloarvioiden lisäksi sekalaisten
tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi vajaalla 11 milj. eurolla. 

Työmarkkinaratkaisuun liittyen on mahdollista, että myöhemmin
syksyllä annetaan toinen talousarvioesitystä täydentävä esitys. Työ-
markkinaratkaisuun liittyvien muutosten lisäksi on mahdollista, että
tähän sisältyy myös muita tuloarviomuutoksia, sillä marraskuun lo-
pulla saadaan eräitä tulokertymiin vaikuttavia olennaisia tietoja.

Määrärahat ja tasapaino Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan 57 milj. euron
nettovähennystä. Menotasossa ei tässä vaiheessa ole huomioitu
mahdollisesta työmarkkinaratkaisusta aiheutuvia hallituksen toi-
menpiteitä. Yhdessä tuloarvioihin ehdotettavan 90 milj. euron lisä-
yksen kanssa täydentävä esitys on 147 milj. euroa ylijäämäinen ja
vähentää vuoden 2012 nettolainanottotarvetta. Valtion nettolainan-
otoksi vuonna 2012 ehdotetaan siten 6,9 mrd. euroa. Valtionvelan
määräksi vuoden 2012 lopussa arvioidaan n. 89 mrd. euroa, mikä on
n. 44 ½ % suhteessa bruttokansantuotteeseen. 

Vaalikauden kehys Vuoden 2012 kehystaso oli talousarvioesityksen tarkistusten jäl-
keen 42 284 milj. euroa. Täydentävässä esityksessä kehystasoa tar-
kistetaan -85,5 milj. eurolla jäljempänä olevassa taulukossa esitet-
tyjä hinta- ja rakennemuutoksia vastaavasti. Tarkistusten jälkeen
kehystaso vuodelle 2012 on 42 198 milj. euroa. 

Kehykseen luettavien menojen tasoksi ehdotetaan täydentävä esi-
tys mukaan lukien 41 926 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi vara-
ukseksi vuodelle 2012 jää 200 milj. euron lisätalousarviovarauksen
ohella 73 milj. euroa.

Kriisinhallinta Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen menoja esitetään vähen-
nettäväksi yhteensä 9,9 milj. euroa ulkoasiainministeriön ja puolus-
tusministeriön hallinnonaloilta Libanonin kriisinhallintaoperaation
aikataulumuutoksesta ja EU:n Libyan operaation käynnistämättä
jättämisestä johtuen.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa
Momentti Asia 2012 2013 2014 2015

Lakisääteisten indeksikorjausten tarkistus 
(vahvistetun KEL-indeksin mukaisesti) -6,6 -6,5 -6,5 -6,5

29.40.50 Yliopistojen alv-kompensaation tarkistus vuoden 2010 tilin-
päätöstietojen perusteella -19,9 -19,9 -19,9 -19,9

29.40.52 Yliopistoapteekkien tuloverovapaudesta ja apteekkimaksu-
vapaudesta luopumisen kompensaation tarkistus vuoden 
2010 tilinpäätöstietojen perusteella -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

33.20.50, 
33.20.51, 
33.20.52

Perusturvan parannuksen tasokorotus (teknisen muunnoksen 
tarkistus uuteen kustannusarvioon perustuen)

-58,0 -63,0 -63,0 -63,0
Yhteensä -85,5 -90,4 -90,4 -90,4
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UlosottolaitosUlosottolaitokselle osoitetaan lisärahoitusta 2 milj. euroa johtuen
vireille tulevien asioiden määrän arvioidusta kasvusta aiemmasta
2,6 miljoonasta asiasta 3,0 miljoonaan asiaan, eli noin 15 prosentil-
la.

Tampereen Työväen 
Teatteri

Tampereen Työväen Teatterin peruskorjauksesta aiheutuviin kus-
tannuksiin esitetään valtuutta, jonka mukaan hankkeelle voidaan
myöntää avustusta enintään 3 milj. euroa aikaisintaan hankkeen val-
mistumista seuraavana kalenterivuonna, kuitenkin aikaisintaan
vuodesta 2015 alkaen.

MetsähallitusMetsähallituksen peruspääomaa alennetaan 7,05 milj. eurolla ta-
lousarvioesityksessä esitettyä enemmän perustamisvaiheessa olevi-
en suojelualueiden rajausten saattamiseksi vastaamaan vallitsevaa
suojelutilannetta.

Finnvera OyjVuoden 2012 alussa on tarkoitus ottaa käyttöön Finnvera Oyj:n
omaan varainhankintaan perustuva viennin jälleenrahoitus. Finnve-
ra Oyj:lle ehdotetaan varainhankintaan 200 milj. euron lainavaltuut-
ta, jonka puitteissa valtio voi myöntää Finnvera Oyj:lle lyhytaikais-
ta lainaa tilanteessa, jossa Finnvera ei pysty hankkimaan varoja
markkinoilta. 

Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulauta-
kunta

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin
esitetään valitusruuhkan purkamiseksi lisättäväksi 1 123 000 euroa,
mistä 1 053 000 euroa kohdistuu 13 määräaikaisen viran palkkaus-
ja muihin menoihin vuonna 2012 ja 70 000 euroa kohdistuu yhden
henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtoon Työterve-
yslaitoksen valtionapumäärärahasta.

Pienituloisten toimeen-
tulon parantaminen

Työttömyysajan toimeentulotuen parantamiseen ehdotetaan lisä-
ystä 59 milj. euroa, jolla toteutetaan yhteensä 120 euron korotus
työttömän peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen aiemmin esite-
tyn 100 euron sijaan. Korotukseen sisältyy vuoden 2012 alussa teh-
tävä indeksitarkistus. 

RintamaveteraanitRintamaveteraanien kuntoutukseen pääsyn turvaamiseksi ja ko-
tiin vietävien palvelujen turvaamiseksi ehdotetaan lisäystä 4 milj.
euroa, mikä rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuoton arvioi-
tua suuremmalla kasvulla. 

Lääkäri- ja lääkintä-
helikopteritoiminta

Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan valtion rahoitusta esite-
tään lisättäväksi 10,7 milj. eurolla toiminnan jatkumisen varmista-
miseksi.

Eräitä muita muutoksiaVarsinaisen kehitysyhteistyön momentilta esitetään siirrettäväksi
3,6 milj. euroa ulkoasiainministeriön toimintamenoihin käytettä-
väksi kehitysyhteistyöhallinnon vahvistamiseen.

Eläkkeiden määrärahaa esitetään vähennettäväksi 14,9 milj. eu-
rolla johtuen Vilma-kustannustenjaon tarkentumisesta eri eläkejär-
jestelmien välillä sekä Kuntien eläkevakuutuksessa maksussa olevi-
en valtion eläkkeiden ennakoitua hitaammasta kasvusta.

Liikenne- ja viestintäministeriön Helsingin seudun lähijunaliiken-
teeseen liittyvää sopimusvaltuutta esitetään alennettavaksi 1,2 milj.
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eurolla ostosopimusneuvottelujen päädyttyä aiempaa alhaisempaan
liikennöintikorvaukseen.

Huoltovarmuusrahastoon esitetty 37 milj. euron siirto ehdotetaan
poistettavaksi vuoden 2012 talousarviosta. Siirto on sisällytetty
vuoden 2011 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen.

Energiatuen myöntämisvaltuuteen ehdotetaan 15 milj. euron lisä-
ystä sekä käyttämättömän valtuuden uudelleenbudjetointiin lisäyk-
senä enintään 12 milj. euroa.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun korotuksesta aiheutuva
työttömyyskassoihin kuulumattomien henkilöiden maksuosuuden
kasvun arvioidaan vähentävän 18 milj. euroa valtionosuutta perus-
päivärahoista. 

Kansaneläkelaitoksen toimintakulujen jakoperusteiden muutok-
sen johdosta toimintakuluja ehdotetaan siirrettäväksi 4,8 milj. euroa
kansaneläkerahastosta sosiaaliturvan yleisrahastoon.

Arvioitua matalampana toteutuneesta kansaneläkeindeksin muu-
toksesta johtuen kansaneläke- ja lapsilisämenoja ehdotetaan alen-
nettavaksi noin 6,6 milj. euroa.

Valtion osuutta yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista ehdote-
taan alennettavaksi 29,2 milj. euroa ennakoitua suuremmasta mak-
sutulosta johtuen.

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, euroa

Pääluokka

Hallituksen
esitys

talousarvioksi

Täydentävä

esitys
Yhteensä

21. Eduskunta 143 404 000 - 143 404 000
22. Tasavallan presidentti 19 290 000 - 19 290 000
23. Valtioneuvoston kanslia 82 348 000 - 82 348 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 282 540 000 -6 320 000 1 276 220 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 855 857 000 2 079 000 857 936 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 245 108 000 - 1 245 108 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 852 852 000 -3 564 000 2 849 288 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 16 195 940 000 -14 631 000 16 181 309 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 663 169 000 -26 449 000 6 636 720 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 704 384 000 - 2 704 384 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 375 380 000 -40 000 2 375 340 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 366 968 000 -32 320 000 3 334 648 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 12 110 630 000 23 973 000 12 134 603 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 270 938 000 - 270 938 000
36. Valtionvelan korot 2 184 600 000 - 2 184 600 000
Yhteensä 52 353 408 000 -57 272 000 52 296 136 000
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Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa

Osasto

Hallituksen
esitys

talousarvioksi

Täydentävä

esitys
Yhteensä

11. Verot ja veronluonteiset tulot 38 200 369 000 79 179 000 38 279 548 000
12. Sekalaiset tulot 4 849 115 000 10 821 000 4 859 936 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton 

tuloutukset 2 008 600 000 - 2 008 600 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 205 000 000 - 205 000 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 45 263 084 000 90 000 000 45 353 084 000

15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 7 090 324 000 -147 272 000 6 943 052 000
Yhteensä 52 353 408 000 -57 272 000 52 296 136 000
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Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut

01. Arvonlisävero
Momentille arvioidaan kertyvän

15 712 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan. 
Lisäys talousarvioesityksen 15 625 000 000

euroon nähden on 87 000 000 euroa. Varsinai-
sen talousarvioesityksen toimittamisen jälkeen
on saatu kertymätiedot kahden kuukauden
ajalta. Arvioitua suuremmat kertymätiedot ko-
rottavat vuoden 2012 kertymäarviota 30 milj.
euroa. Suurempi merkitys on kuitenkin vuotta
2012 koskevan kertymäarvion teknisellä kor-
jauksella, joka vaikuttaa 57 milj. euroa kerty-
mäarviota korottavasti.

2012 talousarvio 15 712 000 000
2011 III lisätalousarvio 48 000 000
2011 II lisätalousarvio 303 000 000
2011 talousarvio 14 571 000 000
2010 tilinpäätös 13 710 451 825

03. Apteekkimaksut
Momentille arvioidaan kertyvän

150 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys talousarvioesityksen 160 000 000

euroon nähden on 10 000 000 euroa. 
Muutoksessa on otettu huomioon apteekkien

kokonaisliikevaihtojen muutokset vuodesta
2009 vuoteen 2010 ja vuoden 2011 arviotieto.
Vuoden 2011 tuloarvio on tarkentunut aiem-
min arvioitua pienemmäksi. Apteekkien koko-
naisliikevaihto väheni poikkeuksellisesti
vuonna 2010 johtuen muun muassa edellisenä
vuonna voimaantulleen viitehintajärjestelmän
ja lääkevaihdon aiheuttamista lääkkeiden hin-
tojen laskusta.

2012 talousarvio 150 000 000
2011 talousarvio 156 100 000
2010 tilinpäätös 121 169 901
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08. Valmisteverot

01. Tupakkavero
Momentille arvioidaan kertyvän

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

arvioesityksen momentin päätösosan. 
Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen

751 000 000 euroon nähden aiheutuu tupakka-
verokertymän arvion tarkentumisesta. Talous-
arvioesitykseen liittyvässä hallituksen esityk-
sessä laiksi tupakkaverosta arvioidaan veron-
korotuksen kasvattavan tupakkaveron
kertymää vuositasolla 53 milj. euroa. Varsinai-

sessa talousarvioesityksessä lakimuutoksen
ennakoitiin kasvattavan kertymää 50 milj. eu-
roa. Vuoden 2012 kertymäarviossa on huomi-
oitu valmisteverojen maksamisen ajankohta
sekä verovelvollisten mahdollisuus varautua
ehdotettaviin muutoksiin.

2012 talousarvio 753 000 000
2011 talousarvio 704 000 000
2010 tilinpäätös 698 184 718

19. Muut veronluonteiset tulot

04. Eräät viestinnän maksut
Momentille arvioidaan kertyvän 5 898 000

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

arvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys 311 000 euroa talousarvioesityk-

sen 6 209 000 euroon nähden aiheutuu posti-
toiminnan valvontamaksun tarkistuksesta.

2012 talousarvio 5 898 000
2011 talousarvio 5 598 000
2010 tilinpäätös 6 429 058

05. Lentoliikenteen valvontamaksu 
Momentille arvioidaan kertyvän 10 450 000

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

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 490 000 euroa talousarvioesityksen

9 960 000 euroon nähden aiheutuu tuloarvion
tarkistuksesta vastaamaan hallituksen esityk-
sessä laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta
annetun lain (1249/2005) 4 §:n muuttamisesta
esitettyä lentoliikenteen valvontamaksukerty-
mää.

2012 talousarvio 10 450 000
2011 talousarvio 7 800 000
2010 tilinpäätös 6 120 523
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Osasto 12
SEKALAISET TULOT

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tu-
lot

Momentille arvioidaan kertyvän 7 661 000
euroa.

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

Lisäys 1 561 000 euroa talousarvioesityksen
6 100 000 euroon nähden aiheutuu Libanonin

kriisinhallintaoperaatiosta YK:lta saatavista
joukkokorvauksista.

2012 talousarvio 7 661 000
2011 III lisätalousarvio 1 675 000
2011 talousarvio 11 230 000
2010 tilinpäätös 16 385 541

25. Oikeusministeriön hallinnonala

20. Ulosottomaksut
Momentille arvioidaan kertyvän 68 000 000

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

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 8 000 000 euroa talousarvioesityksen

60 000 000 euroon nähden aiheutuu ulosotto-
laitoksen asiamäärän kasvusta. Ulosottolaitok-
sen (momentti 25.20.01) asiamääräksi vuonna

2012 arvioidaan 3,0 miljoonaa asiaa, kun ta-
lousarvioesityksessä asiamääräksi arvioitiin
2,6 miljoonaa asiaa.

2012 talousarvio 68 000 000
2011 talousarvio 58 000 000
2010 tilinpäätös 62 100 729

27. Puolustusministeriön hallinnonala

99. Puolustusministeriön hallinnonalan
muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 734 000
euroa.

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

Lisäys 3 234 000 euroa talousarvioesityksen
500 000 euroon nähden johtuu pääosin Suo-
men Libanonin kriisinhallintajoukon tuloista.
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2012 talousarvio 3 734 000
2011 talousarvio 655 000
2010 tilinpäätös 11 540 539

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

50. Siirto valtion eläkerahastosta
Momentille arvioidaan kertyvän

1 636 934 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 5 974 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 1 642 908 000 euroon nähden aiheutuu

momentille 28.50.15 ehdotetusta vähennyk-
sestä.

2012 talousarvio 1 636 934 000
2011 III lisätalousarvio -32 555 000
2011 talousarvio 1 553 315 000
2010 tilinpäätös 1 472 690 959

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto
Momentille arvioidaan kertyvän

390 295 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 4 000 000 euroa talousarvioesityksen

386 295 000 euroon nähden aiheutuu rintama-

veteraanien kuntoutustoiminnan määrärahoi-
hin esitetystä lisäyksestä momentille 33.50.56.

2012 talousarvio 390 295 000
2011 talousarvio 374 300 000
2010 tilinpäätös 380 995 000
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Osasto 15
LAINAT

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään nettotuloa

6 943 052 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 147 272 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 7 090 324 000 euroon nähden aiheutuu
tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista
tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksista.

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

2012 talousarvio 6 943 052 000
2011 III lisätalousarvio -1 702 892 000
2011 II lisätalousarvio -814 591 000
2011 I lisätalousarvio 941 356 000
2011 talousarvio 8 070 625 000
2010 tilinpäätös 11 272 089 212

Tulot ja menot (milj. euroa)

Tulot
Nimellisarvoinen nettolainanotto 6 993
Menot
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 6 943
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 Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA

20. Poliittisen toiminnan avustaminen

50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä
määräraha)

Määrärahaa saa käyttää puoluelain (10/1969)
9 §:n sekä puolueiden toiminnan tukemiseen
myönnettävistä avustuksista annetun asetuk-
sen (27/1973) 1 §:n mukaisesti avustuksiin
eduskunnassa edustettuina oleville puolueille
niiden säännöissä ja yleisohjelmissa määritel-
lyn julkisen toiminnan tukemiseen. Määrära-
hasta 17 910 000 euroa on tarkoitettu käytettä-
väksi puolueiden poliittisen toiminnan tukemi-
seen, mistä 10 prosenttia on tarkoitettu
puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä
samoin 10 prosenttia puolueille niiden piirijär-
jestöjen toimintaan samojen perusteiden mu-
kaisesti kuin edellä mainitut avustukset. Lisäk-
si määrärahasta saa käyttää 90 000 euroa avus-
tuksen suorittamiseen Ahvenanmaan
maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan tu-

kemiseen Ahvenanmaan maakunnassa. Lisäk-
si määrärahasta 15 920 000 euroa on tarkoitet-
tu käytettäväksi puolueille niiden tiedotustoi-
minnan ja viestinnän tukemiseen sekä 80 000
euroa avustuksena Ahvenanmaan maakunta-
hallitukselle tiedotustoiminnan tukemiseen
Ahvenanmaan maakunnassa.

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

Muutos aiheutuu teknisen virheen korjaami-
sesta puolueiden tiedotustoiminnan ja viestin-
nän tuen ja Ahvenanmaan maakuntahallituk-
sen tiedotustoiminnan tuen jakosuhteessa.

2012 talousarvio 34 000 000
2011 talousarvio 36 000 000
2010 tilinpäätös 36 000 000
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Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ulkoasiainhallinto

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
200 064 000 euroa.

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

Lisäys 3 600 000 euroa talousarvioesityksen
196 464 000 euroon nähden on siirtoa momen-
tilta 24.30.66 kehitysyhteistyöhallinnon vah-
vistamiseen. Kasvavien kehitysyhteisyömää-
rärahojen hallinnoiminen edellyttää henkilös-
tön laadullista kehittämistä sekä
toimintaedellytysten parantamista ministeriös-

sä ja ulkomaan edustustoissa. Kehitysyhteis-
työhallinnon vahvistamiseen osoitettua määrä-
rahaa tullaan käyttämään kustannusten kasvun
ml. tietoliikennemenot kattamiseen sekä hen-
kilöstön koulutukseen, tietojärjestelmien ke-
hittämiseen ja turvallisuuden edistämiseen
Suomen kehitysyhteistyöedustustoissa.

2012 talousarvio 200 064 000
2011 III lisätalousarvio 1 529 000
2011 talousarvio 200 437 000
2010 tilinpäätös 204 915 000

10. Kriisinhallinta

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen
ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 49 982 000 euroa.

Käyttösuunnitelma €

03. Liberian kriisinhallintaoperaation 
menot (UNMIL-operaatio) 260 000

04. Suomen Kosovon kriisinhallinta-
joukon menot (KFOR-operaatio) 4 453 000

05. Yhteiset menot 5 447 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan 

kriisinhallintajoukon menot 
(EUFOR/ALTHEA-operaatio) 1 069 000

07. YKSOS:n menot (UNMISS-
operaatio), Etelä-Sudan 260 000

08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), 
Afganistan 20 810 000

09. Varalla käynnissä olevien 
operaatioiden lisämenoihin ja 
niiden jatkamiseen, mahdollisiin 
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin 
sekä muihin kriisihallintamenoihin 6 841 000

10. Atalanta-operaation menot 1 329 000
11. EUTM/Somalian koulutus-

operaation menot 601 000
14. Libanonin kriisinhallinta-

operaation menot 8 912 000
Yhteensä 49 982 000
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S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvio-
esityksen momentin käyttösuunnitelman.

Vähennys 6 320 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 56 302 000 euroon nähden aiheutuu Li-
banonin kriisinhallintaoperaation aikataulu-
muutoksesta ja EU:n Libyan operaation käyn-
nistämättä jättämisestä.

Talousarvioesitykseen nähden on käyttö-
suunnitelmakohta 15. poistettu (vähennys
482 000 euroa) EU:n päätettyä olla käynnistä-
mättä EUFOR Libya-operaatiota ja sulkiessa
Rooman operaatioesikunnan, käyttösuunnitel-
makohdan 04. määrärahaa vähennetty 285 000
euroa operaation palkkojen laskentaperustei-
den tarkennuttua, käyttösuunnitelmakohdan
05. määrärahaa lisätty 48 000 euroa kriisinhal-
lintaoperaatioiden rotaatiokoulutuksen kustan-
nusten tarkentumisen johdosta, käyttösuunni-
telmakohdan 10. määrärahaa lisätty 45 000 eu-
roa sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä
palvelevien henkilöiden palkkojen tarkistusten

johdosta, käyttösuunnitelmakohdan 11. määrä-
rahaa lisätty 351 000 euroa operaation henki-
löstömäärän noustua laskentaperusteena käy-
tetystä neljästä henkilöstä seitsemään henki-
löön ja käyttösuunnitelmakohdan 14.
määrärahaa vähennetty 5 838 000 euroa ope-
raation pääjoukon siirtyessä operaatioalueelle
arvioitua myöhemmin keväällä 2012.

Lisäksi määrärahan vähennyksestä 159 000
euroa talousarvioesitykseen nähden aiheutuu
siitä, että edellä mainittujen operaatioiden
määrärahamuutokset on kohdistettu käyttö-
suunnitelmakohtaan 09.

Talousarvioesityksen käyttösuunnitelma-
kohta 07. SKJA:n menot (ISAF-operaatio),
Afganistan korjataan käyttösuunnitelman koh-
daksi 08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Af-
ganistan.

2012 talousarvio 49 982 000
2011 III lisätalousarvio —
2011 talousarvio 58 332 000
2010 tilinpäätös 47 921 060

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomää-
räraha 3 v)

Momentille myönnetään 883 684 000 euroa.

Käyttösuunnitelma €

1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 255 090 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitys-

yhteistyö1) 304 550 000
3. Euroopan kehitysrahasto 58 876 000
4. Maittain kohdentamaton kehitys-

yhteistyö 50 934 000
5. Humanitaarinen apu 83 573 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu 

ja tukitoiminnot sekä kehitys-
poliittinen tiedotus 8 561 000

7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja 
sisäinen tarkastus 2 600 000

8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitys-
yhteistyölle, Kehitysyhteistyön 
Palvelukeskukselle (KePa) ja 
kehitysyhteistyötiedotukselle 103 000 000

9. Korkotuki-instrumentti 16 500 000
Yhteensä 883 684 000

1) Sisältää 500 000 euroa ministeriön ja Itävallan kehitys-
yhteistyöviraston (ADA) yhteistoimintahankkeiden 
menoja, 2 000 000 euroa ministeriön ja Pohjoismaisen 
kehitysrahaston (NDF) yhteistoimintahankkeen 
menoja, 1 100 000 euroa ministeriön ja Norjan ulko-
ministeriön yhteistoimintahankkeen menoja, 500 000 
euroa ministeriön ja Luxemburgin ulkoministeriön 
yhteistoimintahankkeen menoja, sekä 200 000 euroa 
ministeriön ja Saksan kehitysyhteistyöviraston (GIZ) 
yhteistoimintahankkeen menoja. 
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Valtuus
Vuoden 2012 aikana saa tehdä uusia kehitys-

yhteistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia,
joista aiheutuu menoja vuoden 2012 jälkeisille
vuosille yhteensä enintään 505 342 000 euroa
ja hyväksyä enintään 115 000 000 euron ar-
vosta Finnveran takaamia korkotukiluottoja,
joille voidaan myöntää enintään 30 000 000
euroa korkotukea.

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

käyttösuunnitelman. Päätösosan Valtuus-koh-
ta korvaa talousarvioesityksen Valtuus-koh-
dan.

Vähennys 3 600 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 887 284 000 euroon nähden aiheutuu
siirrosta momentille 24.01.01 kehitysyhteis-
työhallinnon vahvistamiseen. 

Momentin käyttösuunnitelma ja myöntö- ja
sopimusvaltuuksien jakauma on korjattu halli-
tusohjelman painopisteet ja voimassaolevat si-
toumukset sekä kehitysyhteistyöhallinnon
vahvistaminen huomioon ottaen.

Talousarvioesitykseen nähden on käyttö-
suunnitelmakohdan 1. määrärahaa vähennetty
35 000 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan
2. määrärahaa lisätty 49 626 000 euroa, käyttö-
suunnitelmakohdan 4. määrärahaa vähennetty
6 799 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 5.
määrärahaa vähennetty 7 427 000 euroa, käyt-
tösuunnitelmakohdan 8. määrärahaa vähennet-
ty 3 000 000 euroa ja käyttösuunnitelmakoh-
dan 9. määrärahaa vähennetty 1 000 000 eu-
roa. 

Talousarvioesitykseen nähden on myöntö- ja
sopimustekovaltuuksien jakautumisen kohdas-
ta 1. vähennetty 5 767 000 euroa, kohtaan 2. li-
sätty 15 767 000 euroa ja kohdasta 9. vähen-
netty 10 000 000 euroa. 

2012 talousarvio 883 684 000
2011 III lisätalousarvio 1 675 000
2011 talousarvio 844 248 000
2010 tilinpäätös 743 596 000

Myöntö- ja sopimusvaltuuksien 
jakautuminen €

1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 81 130 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitys-

yhteistyö 217 540 000
3. Euroopan kehitysrahasto -
4. Maittain kohdentamaton kehitys-

yhteistyö 47 610 000
5. Humanitaarinen apu -
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu 

ja tukitoiminnot sekä kehitys-
poliittinen tiedotus 6 000 000

7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja 
sisäinen tarkastus -

8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitys-
yhteistyölle, Kehitysyhteistyön 
Palvelukeskukselle (KePa) ja 
kehitysyhteistyötiedotukselle 123 062 000

9. Korkotuki-instrumentti 30 000 000
Yhteensä 505 342 000
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Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ministeriö ja hallinto

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
26 224 000 euroa.

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

Vähennys talousarvioesityksen 26 305 000
euroon nähden on 81 000 euroa, josta 60 000
euroa aiheutuu yhden henkilötyövuoden palk-
kaus- ja muiden menojen siirrosta momentille
25.01.03 Onnettomuustutkintakeskukseen ja
21 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille
31.01.01 säädösten julkaisemisesta Suomen
säädöskokoelmassa aiheutuneisiin yllätyksel-
lisen suuriin lisämenoihin.

2012 talousarvio 26 224 000
2011 III lisätalousarvio 258 000
2011 talousarvio 25 704 000
2010 tilinpäätös 25 765 000

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
7 177 000 euroa.

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

Lisäys 60 000 euroa talousarvioesityksen
7 117 000 euroon nähden aiheutuu yhden hen-
kilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen

siirrosta momentilta 25.01.01 Onnettomuus-
tutkintakeskukseen.

2012 talousarvio 7 177 000
2011 III lisätalousarvio 566 000
2011 talousarvio 7 129 000
2010 tilinpäätös 6 549 000

50. Avustukset (kiinteä määräraha)
Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallin-

non laitosten kanssa rikoksentorjuntaan ja ri-
koksentorjunnan arviointiin liittyvistä hank-
keista aiheutuviin menoihin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappale lisä-
tään talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan kolmanneksi kappaleeksi. Päätösosan
käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityk-
sen momentin käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunni-
telman Avustukset saamelaisten kulttuuri-itse-
hallinnon ylläpitämiseen -kohdan määrärahaa
on lisätty 60 000 euroa. Lisäys, joka johtuu
Saamelaiskulttuurikeskuksen henkilöstömeno-
jen kasvusta, katetaan määrärahasiirrolla käyt-
tösuunnitelman Muut avustukset -kohdasta.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

Avustukset saamelaisten kulttuuri-itse-
hallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 187
Muut avustukset (enintään) 601
Yhteensä 3 788
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2012 talousarvio 3 788 000
2011 III lisätalousarvio 240 000
2011 talousarvio 2 621 000
2010 tilinpäätös 2 301 750

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
238 289 000 euroa.

Käräjäoikeuksiin voidaan 1.2.2012 lukien
perustaa kaksi käräjätuomarin virkaa (T11 ja
T13) edellyttäen, että samasta ajankohdasta lu-
kien lakkautetaan kaksi käräjäoikeuden laa-
mannin virkaa (T15 ja T17).

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

Lisäys 100 000 euroa talousarvioesityksen
238 189 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta
momentilta 28.01.01 virkamieslautakunnalle

kuuluvien asioiden siirtyessä hallinto-oikeuk-
sien käsiteltäviksi. Hallitus on antanut edus-
kunnalle talousarvioesitykseen littyvän esityk-
sen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
(HE 61/2011 vp), jossa ehdotetaan, että virka-
mieslautakunta lakkautettaisiin ja sille kuulu-
vat asiat siirrettäisiin hallinto-oikeuksien käsi-
teltäviksi.

2012 talousarvio 238 289 000
2011 III lisätalousarvio 3 519 000
2011 talousarvio 235 579 000
2010 tilinpäätös 233 270 000

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
102 197 000 euroa.

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

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen
100 197 000 euroon nähden aiheutuu ulosotto-
laitoksen asiamäärän kasvusta.

2012 talousarvio 102 197 000
2011 III lisätalousarvio 1 114 000
2011 talousarvio 98 806 000
2010 tilinpäätös 97 831 000
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Pääluokka 26
SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01.  (26.01.01, osa) Sisäasiainministeriön
toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
20 868 000 euroa.

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

Lisäys 103 000 euroa talousarvioesityksen
20 765 000 euroon nähden aiheutuu poliisi-

osastolle perustettujen 12 lisäviran tarkentu-
neista palkkaus- ja toimintamenoista siirtona
momentilta 26.10.01. 

2012 talousarvio 20 868 000
2011 III lisätalousarvio 340 000
2011 talousarvio 19 576 000
2010 tilinpäätös 19 956 000

10. Poliisitoimi

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
699 862 000 euroa.

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

Vähennys 103 000 euroa talousarvioesityk-
sen 699 965 000 euroon nähden aiheutuu po-

liisiosastolle perustettujen 12 lisäviran tarken-
tuneista palkkaus- ja toimintamenoista siirtona
momentille 26.01.01.

2012 talousarvio 699 862 000
2011 III lisätalousarvio 9 860 000
2011 talousarvio 687 053 000
2010 tilinpäätös 688 133 000
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20. Rajavartiolaitos

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

Valtuus
Mikäli vuoden 2011 talousarviossa myön-

nettyä ulkovartiolaivan hankintaan tarkoitettua
valtuutta on jäänyt käyttämättä saa käyttämättä
jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna
2012.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa lisätään talous-
arvioesityksen momentin valtuuskohdan toi-
seksi kappaleeksi.

Talousarvioesityksen selvitysosan kolman-
nessa kappaleessa mainittu ulkovartiolaivan ti-
lausvaltuus uusitaan vuodelle 2012, mikäli sitä
ei ehditä käyttää vuoden 2011 loppuun men-
nessä. 

2012 talousarvio 42 000 000
2011 III lisätalousarvio —
2011 talousarvio 24 910 000
2010 tilinpäätös 22 710 000

30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset

20. Erityismenot (arviomääräraha)
Määrärahaa saa käyttää:
3) pelastuslain 31 §:n mukaisiin metsäpalo-

jen tähystystoiminnasta ja sen valmiuden yllä-
pidosta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan toisen
kappaleen kohdan 3).

2012 talousarvio 3 406 000
2011 talousarvio 3 406 000
2010 tilinpäätös 2 216 242

40.  (26.40, osa) Maahanmuutto

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
vastaanotto (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
9) kotoutumisen edistämisestä annetun lain

(1386/2010) 86 §:n mukaisesti kiintiöpako-
laisten ja heidän perheenjäsentensä maahantu-
lomatkojen järjestämisestä, lähtömaassa suori-
tettavista terveystarkastuksista ja koulutukses-
ta (kulttuuriorientaatiosta) sekä vastaanottoa
edistävän koulutuksen ja tiedotustoiminnan
järjestämisestä aiheutuvien menojen maksami-
seen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan toisen
kappaleen kohdan 9). 

Kohtaan yhdeksän on lisätty viittaus kotou-
tumisen edistämisestä annetun lain 86 §:ään.

2012 talousarvio 63 627 000
2011 III lisätalousarvio 71 000
2011 talousarvio 86 317 000
2010 tilinpäätös 97 027 356
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto

S e l v i t y s o s a :  Poiketen siitä, mitä talousarvioesityksen momentin 27.01.88 selvitysosassa
ehdotetaan, puolustusvoimien ravitsemispalvelujen tuottamiseen tarvittava käyttö- ja vaihto-
omaisuus on tarkoitus siirtää perustettavalle yhtiölle. Omaisuuden arvo on noin 7,2 milj. euroa.
Jos yhtiö häviää puolustusvoimien ruokahuoltoa koskevan kilpailutuksen, sitoutuu se, uuden pal-
veluntuottajan niin pyytäessä, myymään suurkeittiölaitteet tasearvolla.

01. Puolustusministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Puolustusministeriön yhteisen viran, halli-
tusneuvos, keskusosaston päällikkönä, nimike
muutetaan 1.2.2012 lukien osastopäälliköksi.

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

Puolustusministeriön resurssipoliittisen
osaston osastopäällikön virka avautuu
1.2.2012 viran nykyisen haltijan jäädessä eläk-

keelle. Tässä yhteydessä erittelyviran nimi
muutetaan vastaamaan muiden osastopäälli-
köiden virkanimikkeitä ja kelpoisuusehtoja
sekä valtionhallinnon johtajapolitiikan linjauk-
sia.

2012 talousarvio 18 678 000
2011 III lisätalousarvio 261 000
2011 talousarvio 18 645 000
2010 tilinpäätös 18 732 000

10. Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 698 565 000 euroa.

Valtuudet
3) Käyttöajoneuvoja koskevia täydentäviä

hankintoja saa tehdä siten, että niistä saa aiheu-
tua valtiolle menoja vuosina 2011—2013 enin-
tään 14 770 000 euroa (Käyttöajoneuvojen
hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus).

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja pää-
tösosan valtuuskohdan kohta 3) lisätään ta-
lousarvioesityksen momentin valtuuskohdan
uudeksi kohdaksi 3). Samalla nykyiset kohdat
3) ja 4) siirtyvät kohdiksi 4) ja 5).

Vähennys 13 680 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 1 712 245 000 euroon nähden on siirtoa
momentille 27.10.18. Tällä tavoin osa hallitus-
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ohjelman mukaisista 20 milj. euron materiaali-
hankintojen menosäästöistä kohdentuu mo-
mentin 27.10.01 käyttöajoneuvohankintoihin.
Talousarvioesityksessä nämä säästöt oli koh-
dennettu kokonaisuudessaan momentille
27.10.18. 

Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentämi-
nen -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähen-
nys 13 930 000 eurolla talousarvioesityksen
22 200 000 euroon nähden johtuu pääosin hal-
litusohjelman mukaisten materiaalihankinto-
jen menosäästöjen kohdentamisesta myös
käyttöajoneuvohankintoihin. 

2012 talousarvio 1 698 565 000
2011 III lisätalousarvio 27 097 000
2011 talousarvio 1 698 738 000
2010 tilinpäätös 1 632 504 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään 725 549 000 euroa.
Muihin puolustusmateriaalihankintoihin

kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen
tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssi-
muutoksista aiheutuvien menojen maksami-
seen määrärahaa saa käyttää enintään
58 783 000 euroa.

Valtuudet
1) Vuonna 2012 saa tehdä sotilaallisen

maanpuolustuksen suorituskyvyn parantami-
seksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittä-
miseen liittyen uusia sopimuksia siten, että
niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulo-
päivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja
vuosina 2012—2016 enintään 281 700 000 eu-
roa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittä-
minen 2012 -tilausvaltuus, PVKEH 2012). 

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäis-
määrän mukainen suoritus voidaan sitoa alaa
kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2012 en-
simmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

2) Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1)
-tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pi-
dennetään vuoteen 2016 saakka tilausvaltuu-

den enimmäismäärää 1 034 019 000 euroa
muuttamatta.

3) Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hanke-
valmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilaus-
valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle me-
noja enintään 67 080 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen
kappale korvaa talousarvioesityksen momen-
tin päätösosan ensimmäisen kappaleen, pää-
tösosan toinen kappale korvaa talousarvioesi-
tyksen momentin päätösosan kolmannen kap-
paleen, päätösosan valtuuskohdan kohta 1)
korvaa talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan valtuuskohdan kohdan 1) ja pää-
tösosan valtuuskohdan kohdat 2) ja 3) lisätään
talousarvioesityksen momentin päätösosan
valtuuskohdan uusiksi kohdiksi 2) ja 3). Sa-
malla nykyiset kohdat 2), 3) ja 4) siirtyvät koh-
diksi 4), 5) ja 6).

Lisäys 13 680 000 euroa talousarvioesityk-
sen 711 869 000 euroon nähden on siirtoa mo-
mentilta 27.10.01 muihin puolustusmateriaali-
hankintoihin.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden lisäys talous-
arvioesityksen 280 000 000 euroon nähden on
1 700 000 euroa. Valtuuden enimmäismäärän
ja menoajoituksen muutoksella voidaan pa-
remmin toteuttaa puolustusvoimien kehittä-
misohjelmahankkeita.

VYV 1 -tilausvaltuuden voimassaoloajan pi-
dennys aiheutuu siitä, että NH 90-kuljetusheli-
kopterin toimitusaikataulu myöhentyy edel-
leen ja muutettu menoajoitus vastaa paremmin
uutta arvioitua toimitusaikataulua.

TTK-PROTO 2010 -tilausvaltuuden enim-
mäismäärän vähennys 1 700 000 euroa talous-
arvioesityksen 68 780 000 euroon nähden on
osa puolustusmateriaalihankintoihin kohdis-
tettua menosäästöä.

2012 talousarvio 725 549 000
2011 III lisätalousarvio -152 412 000
2011 talousarvio 737 755 000
2010 tilinpäätös 574 485 000
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30. Sotilaallinen kriisinhallinta

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

Momentille myönnetään 63 092 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kappale kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan

ensimmäisen kappaleen ja päätösosan käyttö-
suunnitelma korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin käyttösuunnitelman.

Vähennys 3 564 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 66 656 000 euroon nähden aiheutuu sii-
tä, että käyttösuunnitelmakohta 14. on poistet-
tu EU:n Libyan operaation päättymisestä joh-
tuen sekä käyttösuunnitelmakohdan 15.
määrärahaa on vähennetty 2 994 000 euroa
johtuen Libanonin operaation aloituksen myö-
hentämisestä toukokuuhun 2012.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunni-
telmakohdan 01. määrärahaa on vähennetty
1 009 000 euroa Kosovon operaation kustan-
nusten tarkentumisesta johtuen, käyttösuunni-
telmakohdan 04. määrärahaa on vähennetty
2 932 000 euroa Afganistanin operaation heli-
kopterievakuointikyvyn peruuntumisen joh-
dosta, käyttösuunnitelmakohdan 05. nimi on
muutettu Sudanin uutta operaatiota vastaavak-
si, käyttösuunnitelmakohdan 07. määrärahaa
on lisätty 38 000 euroa SAC:n Unkariin sijoi-
tetun henkilöstön palkkauskustannusten tar-
kentumisesta johtuen, käyttösuunnitelmakoh-
dan 11. määrärahaa on vähennetty 152 000 eu-
roa EU:n Somalian koulutusoperaation
kustannusten tarkentumisesta johtuen. Muu-
tosten johdosta vapautuneet määrärahat
4 055 000 euroa on siirretty käyttösuunnitel-
makohtaan 20.

2012 talousarvio 63 092 000
2011 III lisätalousarvio -146 000
2011 talousarvio 59 620 000
2010 tilinpäätös 59 137 000

Käyttösuunnitelma €

01. Suomen Kosovon kriisinhallinta-
joukon menot (KFOR-operaatio) 2 218 000

02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan 
kriisinhallintajoukon menot 
(EUFOR/ALTHEA-operaatio) 210 000

03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 213 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), 

Afganistan 15 068 000
05. YKSOS:n menot (UNMISS-

operaatio), Etelä-Sudan 40 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation 

menot (UNMIL-operaatio) 40 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden 

yhteiset menot 5 230 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen 

kehittämisohjelma 15 000 000
11. EUTM/Somalian koulutus-

operaation menot 168 000
12. Tshadin ja Keski-Afrikan tasa-

vallan kriisinhallintaoperaation 
menot 500 000

13. Atalanta-operaation menot 350 000
15. Libanonin kriisinhallinta-

operaation menot 12 000 000
20. Varalla käynnissä olevien 

operaatioiden lisämenoihin ja 
niiden jatkamiseen, mahdollisiin 
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin 
sekä muihin kriisinhallinta-
menoihin 9 055 000

Yhteensä 63 092 000
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
37 448 000 euroa.

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

Vähennys 100 000 euroa talousarvioesityk-
sen 37 548 000 euroon nähden on siirtoa mo-
mentille 25.10.03 virkamieslautakunnan lak-
kauttamiseen liittyen. Siirrosta 10 000 euroa
on kertaluonteista vuodelle 2012 ja 90 000 eu-
roa pysyvää siirtoa.

2012 talousarvio 37 448 000
2011 III lisätalousarvio 3 017 000
2011 talousarvio 32 368 000
2010 tilinpäätös 34 697 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan
tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 566 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Vähennys 210 000 euroa talousarvioesityk-
sen 776 000 euroon nähden on siirtoa momen-
tille 28.10.02 EU:n sähköisen tullauksen IT-
ratkaisujen kehittämiseen.

2012 talousarvio 566 000
2011 talousarvio 1 159 000
2010 tilinpäätös 9 000

10. Verotus ja tullitoimi

02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
160 536 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 160 526 000 eu-
roon nähden on 10 000 euroa, missä on otettu
huomioon lisäyksenä 210 000 euroa siirtona
momentilta 28.01.21 EU:n sähköisen tullauk-
sen IT-ratkaisujen kehittämiseen ja vähennyk-
senä 200 000 euroa siirtona momentille
28.30.03 harmaan talouden torjuntaan.
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2012 talousarvio 160 536 000
2011 III lisätalousarvio 1 803 000
2011 talousarvio 157 742 000
2010 tilinpäätös 163 840 000

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
7 451 000 euroa.

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

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen
7 251 000 euroon nähden on siirtoa momentil-
ta 28.10.02 harmaan talouden torjunnan edel-

lyttämän ulkomaisen työvoiman tunnistamisen
ja valvonnan toteuttamiseen. 

2012 talousarvio 7 451 000
2011 III lisätalousarvio 19 000
2011 talousarvio 4 193 000
2010 tilinpäätös 4 407 000

50. Eläkkeet ja korvaukset

15. Eläkkeet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 4 092 334 000 eu-

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

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Vähennys 14 936 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 4 107 270 000 euroon nähden aiheutuu
Vilma-kustannustenjaon tarkentumisesta val-
tion eläkejärjestelmän ja muiden eläkejärjes-

telmien välillä sekä Kuntien eläkevakuutuk-
sessa maksussa olevien valtion eläkelain mu-
kaisten eläkkeiden (VaEL) ennakoitua
hitaammasta kasvusta.

2012 talousarvio 4 092 334 000
2011 III lisätalousarvio -81 389 000
2011 talousarvio 3 868 145 000
2010 tilinpäätös 3 684 540 011

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomää-
räraha)

Momentille myönnetään 204 089 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 405 000 euroa talousarvioesityksen
203 684 000 euroon nähden aiheutuu tässä täy-

dentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioi-
den muutoksista.

2012 talousarvio 204 089 000
2011 III lisätalousarvio -62 000
2011 II lisätalousarvio 3 809 000
2011 I lisätalousarvio -1 019 000
2011 talousarvio 191 053 000
2010 tilinpäätös 175 028 505
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Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Yleissivistävä koulutus

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

Määrärahaa saa käyttää:
10) enintään 50 449 000 euroa perusopetuk-

sen opetusryhmäkoon pienentämiseen
13) enintään 11 975 000 euroa opetus- ja

kulttuuriministeriön määräämin perustein ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain 45 §:n mukaisten avustusten maksamiseen
täydentävän vieraskielisten oppilaiden äidin-
kielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä sekä hei-
dän muun opetuksensa tukemiseen

14) enintään 75 000 euroa opetus- ja kulttuu-
riministeriön määräämin perustein opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
45 §:n mukaisten avustusten maksamiseen
saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden
äidinkielen opetuksen järjestämiseen

15) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 45 §:n 1 momentin sekä saamen-
kieliseen ja saamen kielen opetukseen perus-

opetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulu-
tuksessa myönnettävän valtionavustuksen pe-
rusteista annetun valtioneuvoston päätöksen
(191/1999) 4 ja 5 §:n mukaisen saamenkielisen
ja saamen kielen opetuksen valtionavustuksen
maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kohdat 10),
13) ja 14) korvaavat talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan toisen kappaleen vastaavat
kohdat ja päätösosan kohta 15) lisätään talous-
arvioesityksen momentin päätösosan toisen
kappaleen kohdaksi 15). Talousarvioesityk-
seen nähden toisen kappaleen alkua ja kohtaa
10) on korjattu teknisesti. Talousarvioesityk-
seen nähden kohdan 13) 12 000 000 euron
määrärahasta siirretään 25 000 euroa kohdan
14) 50 000 euron määrärahaan.

2012 talousarvio 842 693 000
2011 talousarvio 791 917 000
2010 tilinpäätös 727 114 050
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30. Aikuiskoulutus

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

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan taulukon.
Kansalaisopistojen opetustuntien enimmäis-
määrää lisätään 466 tunnilla, mikä on mahdol-
lista kansalaisopistojen yksikköhinnan tarken-
nuttua. Määrärahan mitoituksessa käytetty

kansalaisopistojen keskimääräinen yksikkö-
hinta on 82,32 euroa.

2012 talousarvio 164 092 000
2011 talousarvio 167 109 000
2010 tilinpäätös 163 643 223

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
18 959 000 euroa.

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

Vähennys 60 000 euroa talousarvioesityksen
19 019 000 euroon nähden aiheutuu saame-
laisarkiston tiloista perittävien vuokrien pe-
ruuntumisesta.

2012 talousarvio 18 959 000
2011 III lisätalousarvio 131 000
2011 talousarvio 19 309 000
2010 tilinpäätös 20 541 000

22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden ra-
hoitus (siirtomääräraha 3 v)

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

tuurihankkeiden kansainväliseen yhteistyöhön
osallistumisesta aiheutuvien menojen maksa-
miseen.

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

2012 talousarvio 4 000 000

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

Määrärahaa saa käyttää:
2) enintään 9 100 000 euroa ammattikorkea-

koululain mukaisena hankerahoituksena toi-
minnan kehittämiseen ja tukemiseen

3) enintään 10 185 000 euroa ammattikor-
keakoulujen tuloksellisuusrahoitukseen, tieto-
yhteiskuntahankkeisiin ja ammattikorkeakou-
lujen strategiaa tukeviin hankkeisiin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan 2) ja 3) koh-
dat  korvaavat talousarvioesityksen momentin

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt
enimmäismäärä yksikkö

Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 924 292 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 269 216 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan 255 000 opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan   168 196 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 57 582 opetustunti
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päätösosan toisen kappaleen kohdat 2) ja 3).
Talousarvioesitykseen nähden kohdan 2)
10 100 000 euron määrärahasta siirretään
1 000 000 euroa kohdan 3) 9 185 000 euron
määrärahaan.

2012 talousarvio 429 001 000
2011 talousarvio 409 774 000
2010 tilinpäätös 400 305 313

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 829 987 000 eu-
roa.

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

Vähennys talousarvioesityksen
1 855 400 000 euroon nähden on 25 413 000
euroa, josta 5 470 000 euroa aiheutuu työnan-
tajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena
olevan palkkasumma-arvion tarkentumisesta
ja 19 943 000 euroa arvonlisäverokompensaa-
tion tarkentumisesta yliopistojen vuoden 2010
tilinpäätösten perusteella.

2012 talousarvio 1 829 987 000
2011 III lisätalousarvio 800 000
2011 talousarvio 1 838 593 000
2010 tilinpäätös 1 703 152 000

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
(siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää:
7) 15 000 000 euroa myöntämisvaltuuteen

sisältymättömänä huippututkimukseen ja stra-
tegisten huippuosaamisen keskittymien vah-
vistamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kohta 7) lisä-
tään talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan toisen kappaleen kohdaksi 7).

2012 talousarvio 251 526 000
2011 III lisätalousarvio 1 500 000
2011 talousarvio 234 711 000
2010 tilinpäätös 209 350 000

52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yli-
opiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tut-
kimustoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 731 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 976 000 euroa talousarvioesityk-
sen 31 707 000 euroon nähden aiheutuu Hel-
singin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston
vuoden 2010 tilinpäätöksen toteumien huomi-
oon ottamisesta apteekkitulovero- ja apteekki-
maksukorvausten perusteena olevissa erissä.

2012 talousarvio 30 731 000
2011 talousarvio 31 707 000
2010 tilinpäätös 5 607 000

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

Määrärahaa saa käyttää:
7) Kotimaisten kielten keskuksesta annetun

lain 8 §:n 1 momentin mukaisesti viraston toi-
minnasta aiheutuviin menoihin. Määrärahaa
saa käyttää yhdessä momentin 29.40.03 kanssa
enintään 89 henkilötyövuotta vastaavan henki-
löstön, myös virkaan nimettyjen virkamiesten
palkkausmenoihin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kohta 7) kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan
toisen kappaleen kohdan 7).

2012 talousarvio 101 180 000
2011 talousarvio 100 300 000
2010 tilinpäätös 95 795 683
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80. Taide ja kulttuuri

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

Määrärahaa saa käyttää:
5) enintään 5 150 000 euroa opetus- ja kult-

tuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/
2009) mukaisten valtionavustusten maksami-
seen kirjastoille ja muuhun kirjastoalan tuke-
miseen, yleisten kirjastojen valtion aluehallin-
nolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun
kehittämiseen, yleisten kirjastojen kansallisiin
kehittämishankkeisiin ja kansainväliseen yh-
teistyöhön sekä yleisten kirjastojen osaamis-
pohjan vahvistamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kohta 5) kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan
toisen kappaleen kohdan 5). Tällöin päätösosa
vastaa selvitysosassa ollutta määrärahan arvi-
oitua käyttöä.

2012 talousarvio 222 595 000
2011 talousarvio 220 662 000
2010 tilinpäätös 209 341 870

54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitos-
ten toimitilainvestointeihin (kiinteä määrära-
ha)

Valtuus
Opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää

valtionavustusta Tampereen Työväen Teatte-
rin peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuk-
siin yhteensä enintään 3 000 000 euroa siten,
että siitä aiheutuu valtiolle menoja aikaisintaan
hankkeen valmistumista seuraavana kalenteri-
vuonna, kuitenkin aikaisintaan vuodesta 2015
alkaen. 

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

Perusparannushanke on tarkoitus toteuttaa
vuosina 2012—2014. Hankkeen jälkirahoittei-
nen valtionavustus on yhteensä 3 000 000 eu-
roa. Tarkoitus on, että valtionavustus suorite-
taan kolmena 1 000 000 euron vuotuiseränä
Työväen Teatterin talosäätiölle.

2012 talousarvio 7 402 000
2011 talousarvio 3 096 000
2010 tilinpäätös 3 253 059
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
3 343 000 euroa.

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

Vähennys 800 000 euroa talousarvioesityk-
sen 4 143 000 euroon nähden aiheutuu halli-

tusohjelmassa mainitun vihreän talouden lisä-
määrärahan siirtämisestä momentille 30.20.47
käytettäväksi luomualan ja lähiruuan toteutta-
misohjelmien valmisteluun ja ohjelmatoimien
toteuttamiseen.

2012 talousarvio 3 343 000
2011 talousarvio 3 643 000
2010 tilinpäätös 3 333 000

20. Maatalous

47. Elintarvikeketjun kehittäminen (siirto-
määräraha 3 v)

Momentille myönnetään 3 293 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 800 000 euroa talousarvioesityksen
2 493 000 euroon nähden aiheutuu hallitusoh-
jelmassa mainitun vihreän talouden momentil-
le 30.01.22 kohdistetun lisämäärärahan siirtä-

misestä tälle momentille. Tämän siirron jäl-
keen luomualan ja lähiruuan
toteuttamisohjelmien valmisteluun ja ohjelma-
toimien toteuttamiseen on käytettävissä
1 580 000 euroa (HO:Vihreä talous).

2012 talousarvio 3 293 000
2011 talousarvio 1 513 000
2010 tilinpäätös 1 813 000
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63. Metsähallitus

1. Peruspääoman muutokset
Metsähallituksen peruspääomaa voidaan vähentää 9,25 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyk-

senä 9,59 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto peruspääomasta julkisten hallintotehtävien ta-
seeseen sekä lisäyksenä yhteensä 0,34 milj. euron arvosta peruspääoman arvoa nostavia muutok-
sia.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kohta yksi korvaa talousarvioesityksen luvun päätösosan kohdan
yksi. 

Peruspääoman määrä alenee 9,25 milj. eurolla talousarvioesityksen 2,2 milj. euron sijaan. Muu-
tos on tarpeen suojelualueiden perustamiseksi suunnitellussa laajuudessa. Muutoksen jälkeen pe-
ruspääoman määrän arvioidaan olevan vuoden 2012 lopussa 2 538,2 milj. euroa. 

Talousarvioesityksessä on arvioitu, että peruspääoma vähenee 2,5 milj. eurolla, koska talous-
käytön ulkopuolelle METSO-ohjelmassa jätettyjä alueita siirretään julkisten hallintotehtävien ta-
seeseen. Korvaava arvio tästä määrästä on 9,59 milj. euroa. Muutoksen syynä on suojelualueiden
perustamisen nopeutuminen, kun 1.2.2011 voimaantullut luonnonsuojelulain (1096/1996) muu-
tos on mahdollistanut asetuspohjaisen suojelualueiden perustamisen. Suojelualueiden alueraja-
ukset on tarkoitus tehdä nykyistä suojelutilannetta vastaavasti, jolloin alueisiin liitettäisiin myös
vielä tällä hetkellä Metsähallituksen liiketoiminnan taseessa olevia alueita. Tasesiirron kohteena
olevat suojelualueisiin liitettävät n. 33 000 hehtaarin suuruiset alueet on määritetty Pohjois-Suo-
men vanhojen metsien suojeluohjelman jälkeen tehdyssä Metsähallituksen ja luontojärjestöjen
välisessä ns. dialogiprosessissa vuosina 2003—2005. Alueista 13 000 hehtaaria oli luokiteltu
tuottavaksi metsämaaksi. Prosessin tuloksena Metsähallitus on omalla päätöksellään jättänyt alu-
eet talouskäytön ulkopuolelle. Dialogiratkaisu on osaltaan turvannut Metsähallituksen metsien
talouskäytön hyväksyttävyyttä muilla alueilla. Alueiden liittäminen perustettaviin suojelualuei-
siin on tarkoituksenmukaista todettujen luontoarvojen vuoksi.

Tällä siirrolla ei tule olemaan euromääräistä vaikutusta Metsähallituksen tuloutukseen.
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
20 428 000 euroa.

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

Lisäys 21 000 euroa talousarvioesityksen
20 407 000 euroon nähden aiheutuu säädös-
painatusmenojen siirrosta momentilta
25.01.01.

2012 talousarvio 20 428 000
2011 III lisätalousarvio 136 000
2011 talousarvio 23 691 000
2010 tilinpäätös 22 882 000

21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan tuottavuusmääräraha (siirtomäärära-
ha 2 v)

Momentille myönnetään 371 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 413 000 euroa talousarvioesityk-
sen 784 000 euroon nähden aiheutuu siirroista
momenteille 31.20.01 ja 31.40.01. 

2012 talousarvio 371 000
2011 talousarvio 211 000
2010 tilinpäätös 34 000

10. Liikenneverkko

01. Liikenneviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös:
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien lii-

kenneviraston toimialaan kuuluvien hankkei-
den omarahoitusosuutta koskevien menojen
maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kohta 3) lisä-
tään talousarvioesityksen momentin pää-
tösosan toisen kappaleen kohdaksi 3).

2012 talousarvio 86 934 000
2011 III lisätalousarvio 511 000
2011 talousarvio 83 229 000
2010 tilinpäätös 91 868 000

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa

930 360 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) väyläverkon uus- ja laajennusinvestoin-

neista ja niiden hankesuunnittelusta (ml. kehit-
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tämishankkeiden hankesuunnittelu lukuun ot-
tamatta sijoitusmenomomenteille budjetoitua
hankesuunnittelua), korvausinvestoinneista,
ylläpidosta, hoidosta, käytöstä, merikartoituk-
sesta, liikenteen hallinnasta, talvimerenkulun
avustamisesta, liikenteen suunnittelusta, väy-
länpidon omaisuushallinnasta ja muista väy-
länpitäjän vastuulle kuuluvista tehtävistä ai-
heutuvien menojen sekä väylänpidosta aiheu-
tuvien vahingonkorvauksien maksamiseen.

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

Vähennys 5 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 935 360 000 euroon nähden aiheutuu
Pisara-rata -hankkeen suunnittelun siirtämises-
tä momentille 31.10.77. 

2012 talousarvio 930 360 000
2011 III lisätalousarvio 16 379 000
2011 talousarvio 907 577 000
2010 tilinpäätös 912 052 000

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomäärä-
raha 3 v)

Momentille myönnetään 444 653 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) väyläverkon kehittämisinvestointien

suunnittelusta ja toteuttamisesta aiheutuviin
menoihin.

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

Lisäys 5 000 000 euroa talousarvioesityksen
439 653 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta
momentilta 31.10.20.

Pisara-radan suunnittelu käynnistyy vuonna
2012. Hankesuunnittelun arvioidaan maksa-
van noin 40 milj. euroa, josta valtion osuus on
83 % ja Helsingin kaupungin osuus 17 %.
Vuoden 2012 suunnittelumenojen arvioidaan
olevan noin 5 milj. euroa.

2012 talousarvio 444 653 000
2011 III lisätalousarvio 12 000 000
2011 talousarvio 54 700 000

20. Liikenteen viranomaispalvelut 

01. Liikenteen turvallisuusviraston toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
40 307 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen

maksamiseen
2) valtionavustuksen myöntämiseen Suomen

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

arvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 270 000 euroa talousarvioesityksen
40 037 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta
momentilta 31.01.21.

Suomen Ilmailuliitto ry:lle on tarkoitus
myöntää valtionavustusta enintään 193 000
euroa. Suomen Ilmailuliitto ry:lle on tarpeen
myöntää valtionavustusta nykyisellä menette-
lyllä vielä vuonna 2012.

2012 talousarvio 40 307 000
2011 III lisätalousarvio 45 000
2011 talousarvio 35 375 000
2010 tilinpäätös 33 539 000
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30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 

63.  (31.30.63 ja 65)  Joukkoliikenteen palve-
lujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha
3 v)

Valtuus 
Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö oi-

keutetaan solmimaan VR-Yhtymä Oy:n kans-
sa sopimus Helsingin seudun lähijunaliiken-
teen ostamisesta koskien vuosia 2012—2015
enintään 37 600 000 euron määräisenä.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan valtuuskoh-
dan kappale korvaa talousarvioesityksen mo-
mentin päätösosan valtuuskohdan toisen kap-
paleen. 

Sopimusvaltuuden vähennys 1 200 000 eu-
roa talousarvioesityksen 38 800 000 euroon
nähden aiheutuu VR-Yhtymä Oy:n kanssa
käytyjen lähijunaliikenteen ostosopimusneu-
vottelujen päättymisestä aiempaa alhaisem-
paan liikennöintikorvaukseen.

2012 talousarvio 96 875 000
2011 III lisätalousarvio -28 000
2011 talousarvio 98 375 000
2010 tilinpäätös 94 991 993

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
8 845 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 8 763 000 eu-
roon nähden on 82 000 euroa, missä on otettu

huomioon lisäyksenä 143 000 euroa siirtona
momentilta 31.01.21 ja vähennyksenä 61 000
euroa alentumisesta postitoiminnan valvonta-
maksukertymään.

2012 talousarvio 8 845 000
2011 talousarvio 7 806 000
2010 tilinpäätös 7 495 000
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
53 667 000 euroa.

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

Vähennys talousarvioesityksen 55 208 000
euroon nähden on 1 541 000 euroa, mistä
1 500 000 euroa aiheutuu vihreän talouden
menojen siirrosta momentille 32.60.40 ja
41 000 euroa yhden henkilön palkkausmeno-
jen siirrosta momentille 32.01.02. 

2012 talousarvio 53 667 000
2011 III lisätalousarvio 1 019 000
2011 talousarvio 51 182 000
2010 tilinpäätös 52 628 000

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
206 179 000 euroa.

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

Lisäys talousarvioesityksen 203 938 000 eu-
roon nähden on 2 241 000 euroa, mistä
2 200 000 euroa aiheutuu 50 henkilön palkka-
us- ja muiden menojen siirrosta momentilta
32.30.01. Henkilöt siirtyvät 1.1.2012 perustet-
tavaan TE-asiakaspalvelukeskukseen. Lisäyk-

sestä 41 000 euroa aiheutuu yhden henkilön
palkkausmenojen siirrosta momentilta
32.01.01.

2012 talousarvio 206 179 000
2011 III lisätalousarvio 2 157 000
2011 talousarvio 208 406 000
2010 tilinpäätös 221 486 000

60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 20 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtiontakuurahastosta annetun lain (444/

1998), vientitakuulain (479/1962) ja valtion
vientitakuista annetun lain (422/2001) perus-
teella myönnettyjen takuiden aiheuttamiin kor-
vausmenoihin

2) valtiontakaustoimintaa koskevien lakien
(375/1963, 573/1972 ja 609/1973) nojalla val-
tiontakaustoiminnasta annettujen takaussi-
toumusten ja perusraaka-ainehuollon turvaa-
miseksi annetun lain (651/1985), valtion va-
kauttamistakauksista annetun lain (529/1993)
perusteella myönnettyjen takuiden ja takausten
sekä valtion pääomatakuista annetun lain (594/
1992) nojalla ennen vuotta 1999 myönnettyjen
takuiden aiheuttamien korvausmenojen mak-
samiseen.

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

Talousarvioesitykseen nähden momentin
päätösosan toisen kappaleen kohta kolme on
poistettu, koska 37 000 000 euron siirto huol-
tovarmuusrahastolle on tehty vuoden 2011
kolmannessa lisätalousarvioesityksessä.

2012 talousarvio 20 000
2011 III lisätalousarvio 37 000 000
2011 talousarvio 20 000
2010 tilinpäätös —

20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yh-
teishankkeisiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 25 861 000 euroa.
Valtuus. Uusia avustuksia saa vuonna 2012

myöntää 17 692 000 euroa. Mikäli vuoden
2011 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyt-
tämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispää-
töksiä vielä vuonna 2012 enintään 7 000 000
eurolla.

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

Lisäys talousarvioesityksen 20 941 000 eu-
roon nähden on 4 920 000 euroa.

Avustusten päätöksenteon ja maksatuksen
siirto ELY-keskuksiin vuonna 2011 aiheutti
noin puolen vuoden viiveen toiminnassa. Tä-
män vuoksi olisi perusteltua, että vuodelle
2011 varattua valtuutta olisi käytettävissä vielä
vuonna 2012. Vastaava lisäys ehdotetaan teh-
täväksi myös määrärahoihin.

2012 talousarvio 25 861 000
2011 talousarvio 27 710 000
2010 tilinpäätös 20 390 163

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
155 625 000 euroa.

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

Vähennys talousarvioesityksen 162 825 000
euroon nähden on 7 200 000 euroa, mistä
2 200 000 euroa aiheutuu 50 henkilön palkka-
us- ja muiden menojen siirrosta momentille
32.01.02. Henkilöt siirtyvät 1.1.2012 perustet-
tavaan TE-asiakaspalvelukeskukseen. Lisäksi
vähennyksestä 5 000 000 euroa aiheutuu siir-
rosta momentille 32.30.51.

2012 talousarvio 155 625 000
2011 III lisätalousarvio 2 269 000
2011 talousarvio 161 833 000
2010 tilinpäätös 166 893 000

51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 484 437 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 481 437 000 eu-
roon nähden on 3 000 000 euroa, missä on
otettu huomioon lisäyksenä 5 000 000 euroa
siirtona momentilta 32.30.01 ja vähennyksenä
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2 000 000 euroa siirtona momentille 32.50.63
suunnattavaksi työvoimapoliittisiin toimenpi-
teisiin Kainuun hallintokokeilualueella.

2012 talousarvio 484 437 000
2011 III lisätalousarvio —
2011 II lisätalousarvio 28 000 000
2011 talousarvio 535 338 000
2010 tilinpäätös 538 081 215

82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 10 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion erityisrahoi-

tusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 8 b §:ssä
tarkoitettujen luottomuotoiseen vienninrahoi-
tukseen liittyvää varainhankintaa turvaavien
lainojen maksamiseen.

Valtuus
Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää val-

tion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/
1998) 8 b §:ssä tarkoitettuja viennin rahoituk-
seen liittyviä lainoja Finnvera Oyj:lle enintään
200 000 000 euroa. Lainat saadaan myöntää
vakuutta vaatimatta. Lainojen myöntämisen
edellytyksenä on se, että rahoitusmarkkinoiden
toiminnan häiriötila estää Finnvera Oyj:n val-
tion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain

8 a §:ssä tarkoitetun varainhankinnan toteutta-
misen. Myönnettävien lainojen takaisinmaksu-
aika saa olla enintään 12 kuukautta. Myönnet-
tävistä lainoista peritään käypää korkoa.

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

Hallitus on antanut eduskunnalle talousar-
vioesityksen täydennysesitykseen liittyvän esi-
tyksen julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotois-
ta sekä korkotasauksesta ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi. Esityksen mukaan Suomen
Vientiluotto Oy voi myöntää Finnvera Oyj:n
varainhankintaan perustuvia vienti- ja alus-
luottoja. Esityksen mukaan valtio voi taata
Finnvera Oyj:n luottomuotoiseen vienninra-
hoitukseen liittyvää varainhankintaa. Jos ra-
hoitusmarkkinoiden toiminta on sellaisessa
häiriötilanteessa, että se estää Finnvera Oyj:tä
hankkimasta markkinoilta varainhankintaan
tarkoitettuja lainoja ja lainaohjelmia, voitaisiin
yhtiölle myöntää valtion talousarviossa olevi-
en määrärahojen puitteissa lyhytaikaista enin-
tään 12 kuukauden pituista lainaa käypää kor-
koa vastaan. Lainat on tarkoitus myöntää va-
kuutta vaatimatta.

2012 talousarvio 10 000

50.  (32.50 ja 30.10, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomäärära-
ha 3 v)

Momentille myönnetään 46 189 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
5) enintään 4 119 000 euroa Paltamon työlli-

syyskokeilusta aiheutuvien menojen maksami-
seen.

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

Lisäys talousarvioesityksen 44 439 000 eu-
roon nähden on 1 750 000 euroa, missä on
otettu huomioon lisäyksenä 2 000 000 euroa
siirtona momentilta 32.30.51 suunnattavaksi
työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin Kainuun
hallintokokeilualueella sekä vähennyksenä
250 000 euroa Paltamon työllisyyskokeilun ar-
viointitutkimukseen varatun rahoituksen siir-
tona momentille 33.03.63.

2012 talousarvio 46 189 000
2011 III lisätalousarvio 28 000
2011 talousarvio 56 188 000
2010 tilinpäätös 63 174 000
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60. Energiapolitiikka

40. Energiatuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 127 150 000 euroa.
Valtuus. Vuonna 2012 saa sitoumuksia teh-

dä enintään 94 850 000 euron arvosta. Mikäli
vuoden 2011 myöntämisvaltuutta on jäänyt
käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta
tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2012 enin-
tään 62 000 000 euron edestä.

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

Määrärahan lisäys 1 500 000 euroa talousar-
vioesityksen 125 650 000 euroon nähden ja
valtuuden lisäys 15 000 000 euroa talousarvio-

esityksen 79 850 000 euroon nähden aiheutuu
hallitusohjelman mukaisten säästötoimien uu-
delleenkohdentamisesta ja vihreän talouden
menojen siirrosta momentilta 32.01.01. 

Vuoden 2011 myöntämisvaltuuden käytön
12 000 000 euron lisäyksellä talousarvioesi-
tyksen 50 000 000 euroon nähden varaudutaan
siihen, että osa uusiutuvan energian edistämi-
seen liittyvistä energiatukihankkeista siirtyy
vuodelle 2012 ympäristö- ja muiden vastaavi-
en lupien viivästymisen johdosta. 

2012 talousarvio 127 150 000
2011 talousarvio 63 800 000
2010 tilinpäätös 44 496 913

70.  (26.40, osa) Kotouttaminen

03.  (26.40.03) Maahanmuuttajien kotoutu-
misen ja työllistymisen edistäminen  (siirto-
määräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen
maksamiseen. Määräraha budjetoidaan siirto-
menojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

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

2012 talousarvio 661 000
2011 III lisätalousarvio -420 000
2011 talousarvio 1 381 000
2010 tilinpäätös 1 859 000
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 5 162 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys talousarvioesityksen 4 039 000 eu-

roon nähden on 1 123 000 euroa, mistä
1 053 000 euroa aiheutuu 13 määräaikaisen
henkilötyövuoden palkkaus- ja muista menois-
ta valitusruuhkan purkamiseksi ja 70 000 eu-
roa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja mui-
den menojen siirrosta momentilta 33.03.50.

2012 talousarvio 5 162 000
2011 III lisätalousarvio 53 000
2011 talousarvio 4 475 000
2010 tilinpäätös 5 204 000

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

Määrärahaa saa käyttää:
3) korvauksen maksamiseen Kansaneläke-

laitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kastietojen sähköisestä käsittelystä annetun
lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyk-
sestä annetun lain (61/2007) mukaisesti Kan-
Ta-rekisterin (kansallinen potilastietojen säh-
köinen hakemisto- ja arkistointipalvelu, säh-
köinen lääkemääräys ja reseptiarkisto sekä
kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asia-
kastietojen katselupalvelu) rakentamiseen ja
ylläpitoon (Kela).

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kohta 3) kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan
toisen kappaleen kohdan 3).

2012 talousarvio 16 700 000
2011 talousarvio 16 400 000

03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta

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

Määrärahaa saa käyttää myös:
4) Alkoholitutkimussäätiön toiminnasta sekä

munuaistauti-, näkövamma- ja syöpärekiste-

reistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle
aiheutuvien menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kohta 4) kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan
toisen kappaleen kohdan 4).
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2012 talousarvio 68 025 000
2011 III lisätalousarvio 1 804 000
2011 talousarvio 66 809 000
2010 tilinpäätös 64 977 000

50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoi-
hin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 36 869 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 70 000 euroa talousarvioesityksen
36 939 000 euroon nähden aiheutuu yhden
henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden meno-
jen siirrosta momentille 33.01.03.

2012 talousarvio 36 869 000
2011 talousarvio 37 628 000
2010 tilinpäätös 37 268 000

63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään 8 280 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 250 000 euroa talousarvioesityksen
8 030 000 euroon nähden aiheutuu Paltamon
työllisyyskokeilun arviointitutkimuksen ra-
hoittamiseen tarkoitetun määrärahan siirrosta
momentilta 32.50.63.

2012 talousarvio 8 280 000
2011 talousarvio 7 100 000
2010 tilinpäätös 7 340 000

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosi-
aaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston
toimintakulut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 148 770 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös enintään

1 570 000 euroa valtion osuudesta terveyden-
huollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpal-
velujen kustannuksista annetun lain 2 ja 5 §:n
mukaisiin kansallisen terveysarkiston palvelu-
rahaston kuluihin.

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

Lisäys 4 800 000 euroa talousarvioesityksen
143 970 000 euroon nähden johtuu etuuksien
toimeenpanosta aiheutuvien toimintakulujen
osuuksien muutoksesta rahastojen välillä.

2012 talousarvio 148 770 000
2011 talousarvio 140 400 000
2010 tilinpäätös 131 600 000

51. Lapsilisät (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 1 481 500 000 eu-

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

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 2 000 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 1 483 500 000 euroon nähden aiheutuu
menoarvion tarkentumisesta.

2012 talousarvio 1 481 500 000
2011 talousarvio 1 427 600 000
2010 tilinpäätös 1 425 000 000

52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.
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S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-
arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen
1 500 000 euroon nähden aiheutuu menoarvi-

on tarkentumisesta lasten kotihoidon tuen osal-
ta.

2012 talousarvio 2 000 000
2011 talousarvio 1 500 000
2010 tilinpäätös 951 843

20. Työttömyysturva

50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 890 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 25 000 000 euroa talousarvioesityk-
sen 865 000 000 euroon nähden aiheutuu mää-
rärahan tarkistamisesta vastaamaan annettua
talousarvioesitykseen liittyvää hallituksen esi-
tystä työttömyysturvalain ja aikuiskoulutuk-
sesta annetun lain muuttamisesta siten, että pe-
ruspäivärahan tasoa korotetaan 100 euroa in-
deksikorotuksen lisäksi.

2012 talousarvio 890 000 000
2011 III lisätalousarvio -20 000 000
2011 talousarvio 768 100 000
2010 tilinpäätös 810 766 505

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 157 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 168 000 000
euroon nähden on 11 000 000 euroa.

Muutoksessa on otettu huomioon vähennyk-
senä 18 000 000 euroa johtuen esityksestä nos-
taa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua
0,8 prosenttiin talousarvioesityksessä arvioi-
dun 0,6 prosentin sijaan sekä lisäyksenä
7 000 000 euroa johtuen määrärahan tarkista-
misesta vastaamaan annettua talousarvioesi-
tykseen liittyvää hallituksen esitystä työttö-

myysturvalain ja aikuiskoulutuksesta annetun
lain muuttamisesta siten, että peruspäivärahan
tasoa korotetaan 100 euroa indeksikorotuksen
lisäksi.

2012 talousarvio 157 000 000
2011 III lisätalousarvio -20 000 000
2011 talousarvio 154 400 000
2010 tilinpäätös 150 405 000

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa
1 082 000 000 euroa.

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

Lisäys 26 000 000 euroa talousarvioesityk-
sen 1 056 000 000 euroon nähden aiheutuu
määrärahan tarkistamisesta vastaamaan annet-
tua talousarvioesitykseen liittyvää hallituksen
esitystä työttömyysturvalain ja aikuiskoulu-
tuksesta annetun lain muuttamisesta siten, että
peruspäivärahan tasoa korotetaan 100 euroa
indeksikorotuksen lisäksi.

2012 talousarvio 1 082 000 000
2011 talousarvio 911 400 000
2010 tilinpäätös 807 686 800

56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta
(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 35 200 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.
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Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen
34 200 000 euroon nähden aiheutuu määrära-
han tarkistamisesta vastaamaan annettua ta-
lousarvioesitykseen liittyvää hallituksen esi-
tystä työttömyysturvalain ja aikuiskoulutuk-
sesta annetun lain muuttamisesta siten, että

peruspäivärahan tasoa korotetaan 100 euroa
indeksikorotuksen lisäksi.

2012 talousarvio 35 200 000
2011 talousarvio 39 900 000
2010 tilinpäätös 35 510 804

30. Sairausvakuutus

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista joh-
tuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 345 300 000 eu-
roa.

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

Lisäys 2 900 000 euroa talousarvioesityksen
1 342 400 000 euroon nähden aiheutuu meno-
arvion tarkentumisesta.

2012 talousarvio 1 345 300 000
2011 III lisätalousarvio -10 000 000
2011 talousarvio 1 252 780 000
2010 tilinpäätös 1 232 946 117

40. Eläkkeet

50. Valtion osuus merimieseläkekassan me-
noista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 55 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen
54 500 000 euroon nähden aiheutuu menoarvi-
on tarkentumisesta.

2012 talousarvio 55 000 000
2011 III lisätalousarvio 1 200 000
2011 talousarvio 50 900 000
2010 tilinpäätös 48 848 843

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtu-
vista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 85 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Vähennys 29 200 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 114 200 000 euroon nähden aiheutuu
ennakoitua suuremmasta maksutulosta.

2012 talousarvio 85 000 000
2011 III lisätalousarvio -13 000 000
2011 talousarvio 121 900 000
2010 tilinpäätös 105 300 000

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapa-
turmavakuutuksen kustannuksista (arviomää-
räraha)

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

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen.

Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen
15 000 000 euroon nähden aiheutuu menoarvi-
on tarkentumisesta.

2012 talousarvio 16 000 000
2011 talousarvio 15 500 000
2010 tilinpäätös 14 459 800
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60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräis-
tä muista laeista johtuvista menoista (arvio-
määräraha)

Momentille myönnetään 3 665 700 000 eu-
roa.

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

Vähennys 11 490 000 euroa talousarvioesi-
tyksen 3 677 190 000 euroon nähden aiheutuu
menoarvion tarkentumisesta.

2012 talousarvio 3 665 700 000
2011 III lisätalousarvio 20 000 000
2011 I lisätalousarvio —
2011 talousarvio 3 536 450 000
2010 tilinpäätös 3 326 867 781

50. Veteraanien tukeminen

30. Valtion korvaus sodista kärsineiden
huoltoon (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää siirtoväen huollon
järjestämisestä annetun lain (864/1949) 2 §:n
nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauk-
sen maksamiseen. 

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

2012 talousarvio 1 650 000
2011 talousarvio 1 750 000
2010 tilinpäätös 1 549 443

56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan
menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 30 588 000 euroa.
S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talous-

arvioesityksen momentin päätösosan ensim-
mäisen kappaleen. 

Lisäys talousarvioesityksen 26 588 000 eu-
roon nähden on 4 000 000 euroa. Lisäyksellä
turvataan rintamaveteraanien kuntoutukseen
pääsy. Lisäys katetaan Raha-automaattiyhdis-
tyksen tuottovaroista ja otetaan vastaavasti
huomioon momentin 12.33.90 tuloarviossa.

2012 talousarvio 30 588 000
2011 talousarvio 30 588 000
2010 tilinpäätös 34 088 000

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksi-
köille yliopistotasoiseen  tutkimukseen (kiinteä
määräraha)

Määrärahaa saa käyttää terveydenhuoltolain
(1326/2010) 61 ja 63 §:n mukaisen tutkimus-
toiminnan valtion rahoituksen maksamiseen.

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

2012 talousarvio 35 000 000
2011 talousarvio 40 000 000
2010 tilinpäätös 39 997 352

33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksi-
köille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta
aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:
1) terveydenhuoltolain (1326/2010) 59 ja

60 §:n mukaisen valtion korvauksen maksami-
seen lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen.



33.6046

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kohta 1) kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan
toisen kappaleen kohdan 1).

2012 talousarvio 109 170 000
2011 talousarvio 109 170 000
2010 tilinpäätös 101 187 577

40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintäheli-
kopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha
3 v)

Momentille myönnetään 22 460 000 euroa.

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

Lisäys 10 660 000 euroa talousarvioesityk-
sen 11 800 000 euroon nähden aiheutuu lääkä-
ri- ja lääkintähelikopteritoiminnan varmista-
misesta suunnitellussa laajuudessa.

2012 talousarvio 22 460 000
2011 talousarvio 11 800 000
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirto-
määräraha 3 v)

Valtuus
Uusia hankkeita koskevia sitoumuksia saa

tehdä siten, että niistä vuoden 2012 jälkeen ai-
heutuvan määrärahan tarve on enintään
5 000 000 euroa. 

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

Valtuus on edellytyksenä sille, että talousar-
vioesityksen selvitysosassa nimetyt uudet

hankkeet voidaan kokonaisuutena aloittaa,
vaikka osa niiden rahoituksesta sisältyy tulevi-
en vuosien talousarvioihin. Valtuuden suuruus
vastaa selvitysosan käyttösuunnitelmassa esi-
tettyjen hankkeiden myöhempien vuosien ra-
hoitukseen tarvittavaa osuutta sisältäen arvon-
lisäveromenot.

Päätösosaan tehdyn lisäyksen johdosta ohei-
nen taulukko lisätään talousarvioesityksen mo-
mentin selvitysosaan:

2012 talousarvio 10 850 000
2011 talousarvio 2 000 000
2010 tilinpäätös 2 000 000

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

2013 2014

Yhteensä
vuodesta

2012
lähtien

Vuoden 2012 sitoumukset 4 500 500 5 000


